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Уважаеми читателю,
Когато

преди

около

две

години

Европейската Комисия избра проекта
„ESF6 CIA” и му даде статут на проект
по бързата лента (fast-track), нашите
очаквания бяха да подкрепим обмяната на опит в регионите,
свързани с политики към смекчаване на демографската
промяна. Застаряващата работна сила и по-дългият трудов
живот изискват сериозни адаптации на политиките за заетост
и управлението на персонала на компаниите. В Европа вече
действат добри практики в това отношение. „ESF6 CIA” изтъква
тези практики и насърчава обмена между регионите.
Целта на Европейската Комисия бе да се насърчи изработването
на Планове за действие, които да очертаят начина, по
който пренесените подходи да бъдат въведени в рамките
на Оперативните програми съфинансирани от Европейския
социален фонд и други финансови източници. Аз съм много
щастлив, че „ESF6CIA” постигна тази цел. Сега бих искал да окуража
вземащите решения хора, които заедно със заинтересованите
страни да въведат в действие планираните мерки.

Микел Ландабазо, Европейска комисия

Въведение
д-р Васил Киров
Настоящото издание представя основните резултати на проект „ESGF6CIA
Капитализиране на иновативните подходи по отношение на демографската
промяна” в България. В предговора към него ще припомня контекста на
програмата, по която е финансиран, работата по самия проект и съдържанието
на публикацията.
Демографската промяна е едно от ключовите предизвикателства пред
развитите общества. Основните елементи на демографската промяна в
Европа са застаряването на населението, ниската раждаемост, променящата
се структура на семействата и миграцията. Така делът на възрастните хора
в общото население се увеличава, а на младите намалява. Европейският
съюз отдавна се опитва да формулира политики, с които да отговори на това
предизвикателство. Тези политики са ориентирани към различни аспекти на
демографската промяна, включително, свързани със заетостта. В рамките
на тези политики се подкрепят инициативи, които подобряват действията на
заинтересованите страни.
Такъв е и проектът „ESF6CIA Капитализиране на иновативните подходи
по отношение на демографската промяна”. Един от приоритетите на
програма „Интеррег IVc”1 за настоящата финансова рамка (2007–2013)
е именно демографската промяна. Основната цел на програмата е да
подобри ефективността на политиките за регионално развитие в области
като иновациите, опазването на околната среда и превенцията на риска,
както и да допринесе за икономическата модернизация и по-високата
конкурентоспособност на Европа. За периода 2007–2013 програмата има два
основни приоритета: „Икономика, основана на иновации и знание” и „Околна
среда и превенция на риска”. Бюджетът на програмата е 321 милиона евро,
осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.
В проектите по „Интеррег IVc” се говори за процесите на капитализация на
добри практики и е добре да бъде изяснено какво означава това. В контекста на
„Интеррег IVc” добрата практика е дефинирана като инициатива (методологии,
1
Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „INTERREG IVC” 2007–2013
година е част от цел 3 – „Европейско териториално сътрудничество” на политиката на сближаване
на Европейския съюз. Програмата предлага финансиране на всички региони (национални,
регионални и местни власти, публичноправни организации, юридически лица, определени за
извършване на общественополезна дейност от държавите членки на Европейския съюз за обмен
и трансфер на знания и добри практики
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проекти, процеси, техники), предприета по някой от тематичните приоритети
на програмата, която е доказала своята ефективност и има потенциал да бъде
пренесена в други географски региони. Успешните практики са тези, при които
има видими и измерими резултати в процеса на достигане на определена цел.
Според „Интеррег IVc” капитализацията е процес на подобряване на резултатите
в специфични области на политиките на регионално развитие. Може да включва
набиране, анализ, разпространение и трансфер на добри практики в съответната
област. Един от очакваните резултати от тази дейност е включването на някои
от идентифицираните добри практики в основните програми на структурните
фондове (по отношение на конвергенцията, конкурентоспособността и
заетостта и териториалното сътрудничество) в региони, които биха желали да
подобрят политиките си.
Проектът „Капитализиране на иновативните подходи по отношение на
демографската промяна” е проект за капитализация с продължителност от
2 години (юли 2008–юни 2010 и изследователски центрове). Той е в рамките
на Приоритет – 1: „Иновация и икономика на знанието”, по тема „Заетост,
човешки капитал и обучение”. Целта му е да бъде насърчен обменът на добри
практики между европейските региони и да бъде стимулирано по-нататъшното
им прилагане на базата на регионални/национални планове за действие,
които ще бъдат изработени във всяка от страните участнички. Проектът е
замислен и подготвен от група партньори (местни власти, агенции за развитие,
университети, изследователски центрове, управляващи органи от няколко
европейски страни), които са имали успешни проекти, свързани със заетостта
на хора в края на кариерата, финансирани по Европейския социален фонд. Тези
добри практики са резултат на успешни иновативни проекти, реализирани в
рамките на програмите по чл. 6 на Европейския социален фонд (ЕСФ, чл. 6)
през последните години.2
Партньорите в проекта включват региони, които са по-напреднали с политиките
си в тази област и партньори с по-малък опит. Идеята е „доставчиците” да
предлагат своя опит, а страните „получатели” имат възможността да приемат
и адаптират доказали ефективността си добри практики. Участието в проекта
на управляващите органи (УО) в областта на заетостта е важно условие за
взимането предвид на добрите практики при формулирането на бъдещите
политики.
2
Виж например Fit4work (Sensitisation of employers and policy makers for demographic
change, Sensitisation of key decision-makers for demographic change) – www.fit4work-project.
org, CAWA (European Best Practice Guidelines related to the employment of older workers) – www.
oldeworkers.eu, OWL (Improvement of personal life quality and improvement of working life quality of
senior workers) – www.owlproject.net, FILES (Collaboration with public employment services to improve
labour-market matching) – www.ptapde.gr/projects/files
8
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Конкретните стъпки, предприети от екипите на Министерството на труда
и социалната политика и от Института по социология при БАН в рамките на
проекта, са описани в Плана за действие, но ми се иска да подчертая няколко
основни постижения. В този проект имаше много добро сътрудничество и
съвместна работа на екип от изследователи и екип от администрацията още
от самото начало. Това позволи да се изгради атмосфера на доверие, да се
създаде възможност за задълбочено вникване в проблемите на заетостта на
хората в края на кариерата. В резултат на анализите, проведени в България, и
на обсъждането на опита на редица европейски партньори бе възприет подход,
развит в приетия през май 2010 г. План за действие. Всичко това ме кара да
вярвам, че проектът „ESF6 CIA” може не само да помогне за формулирането
на политики в областта на заетостта в България, но и да покаже един добър
начин на работа. Тук използвам случая да благодаря на колегите от Института
по социология при БАН за съдействието и подкрепата при изпълнението на
проекта и по-специално на Атанас Атанасов, Валентина Златанова, Диана
Ненкова, Кръстинка Петкова, Наташа Милева, Пепка Бояджиева, Светла
Колева, Светлана Съйкова, Тодор Галев. Изказваме специална благодарност на
партньорите ни от Министерство на труда и социалната политика – Васил Асенов,
Емилия Войнова, Кремена Григорова, Златина Шперова за ползотворната,
динамична и изключително успешна работа. Благодарим на министър Тотю
Младенов, който с подкрепата си спомогна за успешното финализиране на
проекта, на Христина Митрева – за това, че отдели време от натоварената
си програма, за да отговори на нашите въпроси и да подкрепи проекта. Не
на последно място изказваме нашата искрена благодарност за подкрепата
на социалните партньори и заинтересовани лица, които съдействаха при
извършване на проучването за преносимост на добрите практики и участваха
активно в процеса на капитализация - Александър Загоров – КТ “Подкрепа”,
Геновева Бакърджиева - БАУРЧР, Иван Нейков – Балкански институт по труда
и социалната политика, Кирил Александров - НИПА. В рамките на проекта
екипът на Института по социология подготви фотоизложба, която бе показана
на финалната конференция в гр. Печ, Унгария на 3 и 4 юни 2010 г. Използвам
случая да благодаря на всички, които съдействаха за осъществяването на
изложбата, както и специално на фотографите, които предоставиха безплатно
свои снимки - Ваня Абаджиева - Бушел, Кремена Пашова, Петко Канъков.
След уводните думи на представителя на Европейската комисия следва Планът
за действие, утвърден през май 2010 г. от Тотю Младенов, Министър на труда
и социалната политика на Република България. След това са представени
основните изводи от проведеното от екипа на Института по социология
изследване за преносимостта на добрите практики на другите региони. В
третата част са изложени мерките по ОП „РЧР”, които могат да бъдат подходящи
за работодателите в България.
9
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План за действие за управление на
демографската промяна в България
Настоящият план за действие е резултат от съвместната работа на екипите на
Министерството на труда и социалната политика и Института по социология
при БАН по проект „Капитализиране на иновативните подходи за управление на
демографската промяна”3, финансиран по програма Интеррег IVc на Европейския
съюз. Проектът се изпълнява през периода юли 2008 г. – юни 2010 г.
Няколко важни обстоятелства обуславят участието на двете институции в
проекта:
❖❖ От една страна България е сред страните в света, които най-силно са
засегнати от процесите на застаряване на населението;
❖❖ В следствие на демографските промени в страната набират сила
дискусиите относно възрастта за пенсиониране;
❖❖ През периода 2007 – 2013 г. България за първи път има достъп до
финансиране от Структурните и Кохезионния фондове. Обмяната на опит
и добри практики ще спомогне за успешното усвояване на определените
за страната средства.
❖❖ Партньори по проекта са следните институции:
❖❖ Агенция за регионални и европейски проекти „Регион Лайпциг”, Германия
- водещ партньор (Aufbauwerk Region Leipzig GmbH)
❖❖ Интитут за изследване на трудовия живот, Великобритания – Лондонски
Общински Университет (Working Lives Research Institute-London
Metropolitan University)
❖❖ РЕСОК Мехелен, Белгия (RESOC Mechelen)
❖❖ Университет Л’Акуила, Италия (University of L´Aquila)
❖❖ Регион Западна Гърция (Region of Western Greece)
❖❖ Италианска секция на Съвета на европейските общини и региони
(AICCRE)
❖❖ Община Росес, Испания (Roses City Council)
❖❖ Регион Абруцо, Италия (Region Abruzzo)
❖❖ Южна трансданубийска компания за регионално развитие, Унгария
(South Transdanubian Regional Development Financial & Servicing Company
Limited)
❖❖ Министерство на труда и социалната политика, Р.България
❖❖ Институт по социология при БАН при Българска академия на науките.

3
“ESF Article 6 Network: Capitalising Innovative Approaches towards the Management of
Demographic Change” (www.esf6cia.eu)
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Дейностите по проекта се изпълняват в две фази. През първата година от
изпълнение на проекта основният фокус е поставен върху анализа на нуждите
на партньорите от участващите региони и съдържанието на добрите практики
на другите региони. За постигането на тези цели е анализирана възможността за
трансфер на добри практики, свързани с демографската промяна. Проведени са
специални изследвания, за да се установи необходимостта и ефективността от
трансфера на добрите практики. През тази фаза във всеки регион-бенефициент
се организира конференция за повишаване на осведомеността относно
общата промяна в демографското състояние и възможностите за решаване на
съответните проблеми. Подобен семинар в България бе проведен при висок
интерес на 20 февруари 2009 г., като събитието бе отразено във всички водещи
медии.
По време на междинната конференция по проекта, която се проведе през
месец юни 2009 г. в гр. Лондон, партньорската мрежа обсъди и реши кои добри
практики да бъдат трансферирани към съответните региони-бенефициенти.
Разработването на детайлни планове за действие с цел подготовка за
трансфера на добрите практики е обект на дейностите през втората година от
изпълнението на проекта. Партньорите по проекта предоставят персонална
подкрепа на място, в случаите когато техните добри практики са одобрени за
адаптиране към местните условия, разпределени са отговорностите между
участниците, заложени са индикаторите и е договорена финансовата рамка.
Тези дейности са подкрепени от организирането на събития на местно ниво със
съответните институции и организации. Членове от екипа на Министерство на
труда и социалната политика се запознават на място с добрите практики на
Регион Западна Гърция, докато екипът на ИС при БАН се запознава на място
с добрите практики на регионалните власти и изследователите от регион
Източна Англия, Великобритания. Натрупаният опит спомогна при процеса на
подготовка и разработване на настоящия план за действие
По време на цялото изпълнение на проекта се извършват дейности по
комуникация и публичност. Основният инструмент за това е специално
създадената Интернет страница на проекта www.esf6cia.eu и участието в
ключови събития на национално и международно ниво, както и текущото
информиране на широка мрежа от представители на заинтересованите страни
(социални партньори, организации на специалисти по човешки ресурси,
държавна администрация, големи работодатели, НПО и академични среди)
за дейностите и резултатите, постигнати при изпълнението на проекта.
Дейностите по комуникация и публичност имат за цел да подчертаят, от една
страна, съществуването на добри практики за управление на демографските
промени и от друга страна, техният ефективен трансфер като едно добро
средство за междурегионално сътрудничество в Европа.
12
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Демографската промяна в България
България не е изключение от останалите европейски държави по отношение
на процесите в демографското развитие на населението. Анализът на
демографската ситуация в страната през последните две десетилетия ясно
показва редица неблагоприятни тенденции, сходни с тенденциите в другите
европейски страни: трайно намаляване на раждаемостта; намаляване и
застаряване на родилните контингенти; висока обща смъртност; рязък спад в
естествения прираст на населението; голям относителен дял на извънбрачните
раждания; ускорено застаряване на населението.
По-специфични и по-различни за България в сравнение с останалите европейски
страни са няколко крайно обезпокоителни демографски тенденции:
❖❖ Намалява брачността и се променя семейният модел - налице са
тенденции за формиране на нов тип семейно поведение – съжителство
с партньор без официално сключен брак. Проучванията показват, че в
резултат на действието на тази тенденция намалява раждаемостта.
❖❖ Темповете на нарастване на средната продължителност на живота в
България, особено след 1990 г., са изключително бавни, като в някои
случаи те изобщо отсъстват, или са с отрицателна стойност.
❖❖ Влошен е здравният статус на населението, при прояви на затруднен
достъп и занижено качество на медицинските услуги.
❖❖ Влошена е образователната структура на населението, при прояви на
затруднен достъп и занижено качество на обучението.
За да се справи с негативните демографски тенденции през последните
години, българското правителство прие Национална стратегия за демографско
развитие на Република България (2006 – 2020 г.) - тя е управленският отговор
на демографския срив в страната, както и на демографската промяна, пред
която е изправена Европа. България е една от малкото държави в Европа и
първата между новите членове на Европейския съюз, която има разработена
дългосрочна демографска стратегия. Основната й цел е да се акцентира не
просто върху увеличаването на раждаемостта, а върху постигането на високо
качество на човешкия капитал, на хората с тяхното здравословно състояние,
образование, способности и умения.
Конкретните задачи, мерки и дейности за реализиране на основната цел на
Стратегията са в следните основни направления:
❖❖ Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за
отглеждането и възпитанието на деца;
❖❖ Увеличаване на средната продължителност на живота;
13
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❖❖ Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в
репродуктивна възраст;
❖❖ Разработване на адекватна имиграционна политика;
❖❖ Преодоляване на последиците от застаряване на населението;
❖❖ Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция
на стерилитета;
❖❖ Повишаване на общото образователното равнище, демографската
информираност и сексуално-репродуктивната култура на населението;
❖❖ Осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен
живот в добро здраве за всички социални групи;
❖❖ Развитие на солидарност между поколенията;
❖❖ Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на
населението и обезлюдяването в някои региони и селата;
❖❖ Усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с
демографското развитие.
За по-голяма гъвкавост при изпълнение на Стратегията се разработват
оперативни годишни национални планове по демографското развитие. До сега
са приети и са изпълнени четири годишни Плана – за 2006, 2007, 2008 и 2009 г.
Към момента се изпълнява планът за 2010 г.
От 2007 г. към Министерството на труда и социалната политика е създадена
Междуведомствена работна група по демографските въпроси, чиито
състав се актуализира всяка година. В нея са включени 70 представители
на над 30 отговорни институции. В резултат от координираната работа на
междуведомствената работна група бе разработена тригодишна тематична и
бюджетна рамка за периода 2007-2009 г., финансово обезпечени планове за 2006,
2007, 2008 и 2009 г. и Система от показатели за мониторинг на изпълнението
на Националната стратегия за демографско развитие на Р България (2006-2020
г.). Извършва се работа по координация на ангажираните с информационното
захранване на Системата институции: НСИ, НЗОК, НОИ, МТСП, МЗ, МОМН,
както и всички администрации с ангажименти по изпълнение на годишните
планове.
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Постижения в резултат на предприетата интегрирана демографска
политика, показани чрез статистическа информация:
Фигура № 1: Забавят се темповете на намаляване на броя на населението
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Фигура № 2: След резкия спад на коефициента на раждаемост в периода 1990 – 1995 г., се
отчита тенденция на нарастване на неговата стойност
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Фигура № 3: Нараства коефициентът на фертилност за периода 2005–2009 г.
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Фигура № 4: Средната продължителност на живота за периода 2005 – 2009 г. не бележи
значителна промяна
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Фигура № 5: Прогноза за броя на населението на възраст над 55 г. на Република България до
2020 г.
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Фигура 6: Възрастова пирамида на населението в страната

Възрастова пирамида (данни 2009)

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000

50 000

0

50 000

100 000 150 000 200 000 250 000 300 000

През 2009 г. активната политика на пазара на труда бе приоритетно насочена към
безработни лица над 50 години. Разнообразни форми за обучение и субсидирана
заетост са сред основните мерки, които се използват за удължаване на трудовия
живот, включително на лицата, които са се пенсионирали по-рано. Лицата над
50-годишна възраст на месечно социално подпомагане са дефинирани като
приоритетна група в обхвата на Национална програма “От социални помощи
към осигуряване на заетост”.
В рамките на интегрирания подход за повече гъвкавост и сигурност чрез
подкрепа за успешните преходи в жизнения цикъл продължава прилагането на
мярката, регламентирана в Кодекса за социално осигуряване, която предвижда
да се изплаща обезщетение на продължително безработни лица, на които им
предстои да излязат в пенсия. Мярката осигурява ефективна закрила, тъй
като в условията на икономическа криза рискът от масова и продължителна
безработица при по-възрастните работници е по-голям.
С цел преодоляване на безработицата продължава действието на Националната
програма “Помощ за пенсиониране”. В рамките на програмата могат да бъдат
наети на работа безработни лица (за срок не по-малко от 3 месеца и не повече
от 30 месеца до навършване на 65 години), с цел подпомагане за придобиване
право на пенсия.
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С измененията в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) от 2008 г. са
създадени следните стимули за наемане на възрастни хора:

❖❖ За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица над
50-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта,
на работодателя се предоставят допълнителни възнаграждения по
размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по
прилагането му за времето, през което лицата са били на работа, но за
не повече от 12 месеца. (чл. 55а от ЗНЗ);
❖❖ За всяко разкрито работно място, на което е наето лице от 50- до
64-годишна възраст, придобило право на професионална пенсия за
ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта,
на работодателя се предоставят допълнителни възнаграждения по
размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по
прилагането му за времето, през което лицето е било на работа, но за не
повече от 12 месеца. (чл. 55 б (1) от ЗНЗ);
❖❖ Работодателят има право да предложи обучение за придобиване на
професионална квалификация за наетото лице по ал. 1. За лицата,
включени в организирано от работодателя и Агенцията по заетостта
обучение за професионална квалификация, на обучаващата институция
се предоставят допълнителни възнаграждения по размери, установени
в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му. (чл. 55
б (2) от ЗНЗ).
Сред най-уязвимите групи на пазара на труда, идентифицирани в анализа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), са:
продължително безработни лица, безработни младежи, безработни над
50-годишна възраст, безработни лица с ниска степен на образование и
безработни без специалност и професия.
В подкрепа на тези групи се финансират дейности, свързани с интегриране на
пазара на труда и осигуряване на заетост в т.ч. предоставяне на: мотивационно
обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение
за преквалификация, както и включване в подходящи програми и мерки за
заетост. Предстои да стартират програми насочени към предоставяне на
посреднически услуги за намиране на работа и за професионално информиране
и консултиране.
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Специализирано проучване относно
приложимостта на добри практики в България
Специализираното проучване за преносимостта на добрите практики от
проекта ESF6CIA в български условия (Feasability Study) е разработено от
екип на Института по социология при Българската академия на науките под
ръководството на д-р Васил Киров в периода октомври 2009 г. – февруари 2010
г. To предлага интегриран обзор на статистически данни за демографската
промяна (данни от ООН, ЕВРОСТАТ, НСИ, Агенция по заетостта и др.) и
конкретните й измерения по отношения на структурата на заетите лица, анализ
на стратегически документи по отношение на заетостта в частта им, отнасяща
се до работната сила в края на кариерата, както и собствено емпирично
проучване, проведено с помощта на качествени методи – проведени са
експертни интервюта с представители на различни заинтересовани страни
(държавна администрация, синдикати и работодатели, мениджъри на ЧР в
големи компании)4. На основата на предварително подготвен сценарий са
проведени дълбочинни интервюта. Те са записани и транскрибирани, след това
текстовете са подложени на контент-анализ, а резултатите от проучването са
обобщени във финален доклад.
В специализираното проучване са описани действията и практиките на
различни институции и организации по отношение на работната сила в края на
кариерата (50+) . На базата на тази информация изследването цели да отговори
на въпроса как идентифицираните като подходящи добри практики и подходи,
разработени от партньори в рамките на проекта, могат да бъдат приложени в
България.
На основата на направения анализ на разпознаваемостта на демографската
промяна и отношение на различните заинтересовани страни към нея, както и
на наблюдаваните конкретни практики на компаниите, могат да се направят
следните заключения:
❖❖ Проблемите, свързани със застаряването на населението и в частност
на работната сила са известни на заинтересованите страни, но не
се коментират и анализират в подробности. Обръща се внимание
на застаряването на населението като тенденция, но на практика
предизвикателствата и последствията не се разпознават от всички.
4
От предварително поканените за интервю над 50 експерта, заемащи ръководни
позиции, представители на различни заинтересовани страни идентифицирани след задълбочен
анализ (държавна администрация – МТСП, Агенцията по заетостта, Националния институт
за помирение и арбитраж, представителните организации на синдикати и работодатели,
мениджъри на ЧР в големи компании, представители на непревителствени организации в
областта на труда и социалната политика,) се отзоваха 20 души. Интервютата са проведени
предимно в София и Пловдив.
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❖❖

❖❖

❖❖

❖❖

❖❖
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Необходимо е при планиране на конкретни мерки да се изгради мащабна
комуникационна стратегия, в която проблемите със застаряването на
населението да се илюстрират по сфери от обществения живот – какво
ще се промени и какво трябва да се направи в икономиката, в социалната
сфера, в политиката, кои са заинтересованите страни и какви дейности
извършват. Адресати на комуникационната стратегия трябва да бъдат
всички заинтересовани страни – работодателите, специалистите
по управление на персонал, хората на възраст 50 и повече години,
социалните партньори, държавните институции, неправителствените
организации, изследователски центрове и експерти, журналисти;
Ако необходимостта от специални мерки, инструменти и политики
на пазара на труда спрямо хората на възраст 50+ е очевидна, то на
практика се оказва, че тази група не е обект на специално наблюдение,
липсва систематичен и подробен анализ на проблемите, с които тази
група хора (или по-скоро групи хора) се сблъсква на пазара на труда в
България. Например, достъпните статистически данни, събирани от
НСИ или Агенцията по заетостта не предлагат възможности за анализ
на групата 50+. Липсват и секторни или регионални сценарии. В тази
връзка препоръката е за засилване на аналитичния капацитет и на
прогнозирането на пазара на труда, включително по отношение на 50+;
При формулирането на мерки и политики към хората в края на кариерата
е от голямо значение да се гарантира добър баланс между обхвата и
таргетирането – на национално, регионално и местно равнище с оглед
на конкретните специфики и потребности;
Практиките в компаниите по отношение на тази група в повечето случаи
не са към задържането й на пазара на труда. Все пак се наблюдават
примери на гъвкаво работно време, ротация на работното място, някакви
обучения. В този смисъл компаниите могат да бъдат окуражавани да
модернизират организацията на труда си на основата на гъвкавост и
сигурност, включително за групата на 50+ в рамките на съществуващи
мерки и схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”;
Въпросите за гъвкавостта и за пригодността за заетост не са свързани
с професионалната ориентация на възрастните хора и с подходящите
мерки за квалификация и преквалификация, така че да бъдат атрактивни
за работодателите;
Социалният диалог и вслушването в „гласа” на работещите на всички нива
е важно за обсъждането и приемането на подобни мерки за гъвкавост,
обучение и т.н. и добрите практики в някои български компании
потвърждават това;
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Трансфер на добрите практики
Резултатите от специализираното изследване показват, че преносимостта на
добри практики от други страни е възможна, но като обща рамка и като отделни
елементи, насочващи действията в България. Участието на проектните екипи
от България в тематичните семинари затвърди горепосочените заключения
тъй като някои от представените добри практики бяха с твърде ограничено
приложение, за да бъдат пренесени към оперативните програми в България с
национален обхват. Един добър пример е този, че добрите практики във FILES
осигуряват обучение за придобиване на предприемачески умения само за 44
жени. Въпреки това, визията на избраните добри практики беше взета предвид
при разработването на някои нови мерки, които ще бъдат финансирани от ОП
„Развитие на човешките ресурси”.
През месец юни 2009 г. съвместният екип на проекта влезе в контакт с
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В резултат на проведените дискусии бе постигнато съгласие за преработването
на две схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ5 в подкрепа
на безработни лица. Предложените промени на база на добрата практика FILES
са насочени към приоритетно включване и обучения на целевата група 50+ в
дейностите по двете операции.
Негативните последици от световната финансова криза и рязкото повишаване
на безработицата в страната доведе до ускорено препрограмиране на мерките
и тяхното предлагане на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, проведен на 11 ноември 2009 г. Членовете на
комитета единодушно одобриха предложените промени, като изпълнението на
дейностите по двете схеми започна през месец март 2010 г.
Успоредно със заложените мерки по ОП РЧР, Министерство на труда и
социалната политика стартира подготовката на разработването на Национална
концепция за активно стареене с цел осигуряване на пълноценното участие на
възрастните хора в социалния живот и пазара на труда. Концепцията за активно
стареене ще бъде разработена в междуведомствена работна група, в която са
включени представители на всички заинтересовани страни. Сформирането
на междуведомствената работна група и залагането на разработването на
Концепцията за активно стареене като част от програма на работната група за
2010 г. е уредено със заповед на министъра на труда и социалната политика от
януари 2010 г.
5
работа”

Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие” и „Отново на
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Схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и Националната концепция за
активно стареене са последователно описани в следващата част от настоящия
план за действие.
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Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Отново на работа”
Кратко описание и аргументация на операцията
В условията на криза нараства броят на безработните лица, като същевременно има
много млади семейства, които се опитват да съчетават успешно професионалния
и семейния живот. От друга страна през последните години нараства броят на
родените деца и това предизвиква нуждата от търсенето и наемането на лица,
които да са достатъчно отговорни да полагат грижи за тях. В големите градове има
недостиг на места в заведенията за грижи за деца от 1 до 3-годишна възраст, което
възпрепятства връщането на много родителите, предимно майките, на пазара на
труда. В този смисъл едно от ключовите направления в политиката за повишаване на
заетостта е прилагането на комплекс от мерки за насърчаване участието на жените
на пазара на труда и намаляване на разликите в равнищата на безработица, заетост и
заплащане между двата пола. В изпълнение на националните планове за заетост бяха
разработени и се изпълняват проекти за повишаване на конкурентоспособността на
жените на пазара на труда чрез включване в професионално обучение, обучение
по предприемачество, създаване на възможности за заетост на безработни жени,
ангажирани в отглеждането на малки деца, насърчаване на работодателите да
наемат безработни лица – самотни родители с деца от 1 до 3-годишна възраст.
Целта на операция „Отново на работа” е да се насочат безработни лица, регистрирани
в ДБТ в отговор на съществуващи потребности на пазара, от една страна да се
създаде заетост, а от друга - да се даде възможност за предоставяне на качествена
грижа за деца от 1 до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са наети
по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. Приоритетно ще
бъдат насочвани лица в предпенсионна възраст, които имат нужда от трудов и
осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия, както и безработни лица
с образование и квалификация в сферата на здравеопазването, образованието и
социалните дейности.
В резултат от изпълнението на операцията ще се създаде заетост за лица, които
не могат да се реализират на пазара на труда в този период и ще се помогне на
младите майки да продължат своето професионално развитие.
Начин на изпълнение
Схемата се реализира по Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата
активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
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Операцията се реализира чрез схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ – процедура по директно предоставяне на основание чл.34
от ПМС № 121/2007 г. с конкретен бенефициент Агенция по заетостта.
Схема „Отново на работа” предвижда изпълнението на следните
дейности:

❖❖ Набиране на заявления от родители на деца от 1 до 3-годишна възраст,
където са налице следните условия:
−− и двамата родители са наети по служебно или трудово правоотношение
и/или са самонаети към датата на подаване на заявлението, с
изключение на лица, наети на трудово или служебно правоотношение
в структурите на Агенция по заетостта.
−− единият от родителите ползва отпуск по майчинство в рамките на
периода на отпуска съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до
навършването на 3-годишната възраст на детето;
−− не са включени в Националната програма „В подкрепа на
майчинството”;
−− децата не са записани в детска ясла.
❖❖ Приоритетно ще бъдат разглеждани заявления от следните групи лица:
−− самотни родители;
−− многодетни семейства;
−− родители на деца с увреждания;
−− семейства, в които един или и двата от родителите са с увреждания;
−− семейства, в които месечният доход на родителите не надвишава
размера на две средни работни заплати.
❖❖ Набиране на заявления от безработни лица за включване в проекта;
❖❖ Одобрение на безработните лица от страна на родителите, подали
заявки;
❖❖ Подготовка на програма, одобрена от Агенция за социално подпомагане
за обучение на възрастни за полагане на грижи за деца от 1 до 3-годишна
възраст;
❖❖ Избор на организации за провеждане на обученията на областно ниво;
❖❖ Обучение на безработните лица, одобрени от родителите по ключови
компетентности насочени към полагането на грижи за малки деца;
❖❖ Наемане на безработните лица, преминали обучението от Агенция по
заетостта;
❖❖ Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата
и допълнителните възнаграждения по минимални размери по КТ;
дължимите вноски за сметка на работодателя за социално и здравно
осигуряване; и възнагражденията за основен платен годишен отпуск и
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възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване; на
безработните лица за отглеждане на деца от 1 година до навършване на
3-годишна възраст, но за период не по-малък от три месеца.
Изпълнението на дейности по схема „Отново на работа” започна през месец
март 2010 г.
Специфични технически параметри на операцията
Схема „Отново на работа” ще се реализира с бюджет от 64 000 000 лв. от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Обхватът на дейностите
по схемата покрива територията на цялата страна. Дейностите по операцията
са с национален обхват и се предвижда да бъдат извършени до края на 2012 г.
Максимално допустимите средства за възнаграждение на едно наето лице за
един месец са в размер на минималната работна заплата и допълнителните
възнаграждения по минимални размери по КТ; дължимите вноски за сметка
на работодателя за социално и здравно осигуряване; и възнагражденията
за основен платен гoдишен отпуск и възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО.
Допустими са разходи за транспорт от и до населеното място на обучаемия,
когато постоянният или настоящ адрес на лицето е в населено място различно
от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват
стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при
избор на най-икономичен маршрут и превозно средство.
По схемата се предвижда да бъдат обучени за детегледачи 8500 безработни
лица, от които поне 8 000 успешно да бъдат включени в дейности по проекта.
Връзка със съществуващи стратегии
Схема „Отново на работа” продължава и допълва политиката на МТСП за
насърчаване съчетаването на семейния с професионалния живот и в частност
Националната програма „В подкрепа на майчинството”, по която интересът
надхвърля средствата, които могат да се предоставят чрез Националния план
за действие по заетостта.
Участие на заинтересованите страни
Критериите за избор на операция „Отново на работа” са разработени в
тясно сътрудничество между българският екип по проект „Капитализиране
на иновативните подходи за управление на демографската промяна”,
Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта,
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съответно Управляващ орган и Междинно звено по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. Операцията беше представена за одобрение
на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, в който са включени представители на
всички заинтересовани страни. Критериите за избор на операция „Отново на
работа” бяха одобрени на заседанието на Комитета за наблюдение на ОП РЧР
на 11 ноември 2010 г.
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Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Развитие”
Кратко описание и аргументация на операцията
В края на 2008 г. настъпиха промени на пазара на труда в следствие на
развилата се икономическа криза, като се наблюдава постоянна тенденция на
увеличаване на регистрираните в бюрата по труда безработни. Тенденцията
се запазва и през 2009 г., като в края на годината процентът на безработица в
страната достига 10%.
Силно уязвима група на пазара на труда продължават да бъдат безработните
лица над 50-годишна възраст. Неблагоприятните демографски тенденции
и застаряването на работната сила налага необходимостта от учене през
целия живот, като основна мярка за развитие на интелектуалния потенциал и
професионална компетентност на работната сила. Безработицата при лицата над
50 г. има дълготраен характер - около 46 % от тях са продължително безработни.
По-голямата част от безработните над 50 години са с основно и дори по-ниско
образование. Безработните без специалност и квалификация съставляват 64,3%
от регистрираните безработни над 50-годишна възраст, а 58,4 % от тях са с основно
и по-ниско образование. Неблагоприятната икономическа ситуация и ръстът
на безработица налагат вземането на спешни мерки за запазване на трудовите
навици и реинтеграция на пазара на труда на лицата които са загубили работата
си, както и целенасочени мерки за подкрепа за най-слабо конкурентоспособните
представители на целевите групи, за които субсидираната заетост е доказано
ефективен инструмент за преход към реалния пазар на труда. За да не се загубят
трудовите навици и за да се запазят придобитите умения и знания, както и да се
получат нови такива, най-удачно е тези лица, които са освободени, своевременно
да бъдат преквалифицирани и включени в заетост. Това ще даде възможност те да
запазят трудовите си навици, да постигнат по-бърза и безпроблемна интеграция
в други отрасли и да бъдат пълноценни след преминаване на периода на криза и
започване възстановяване на икономиката.
В рамките на операция „Развитие” ще се извърши обучение за придобиване
или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица,
регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване
в заетост. Приоритетно в дейностите по операцията ще бъдат включвани:
❖❖ лица, които са освободени от работа след 01.11.2008 г. в следствие на
преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието,
намаляване обема от работа или закриване на част от производството;
❖❖ регистрирани безработни лица над 50-годишна възраст;
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❖❖ безработни младежи до 29-годишна възраст;
❖❖ продължително безработни лица.
Представителите на целевите групи следва да отговарят на изискуемото от
ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище за съответната
професия или специалност.
Структурите на Агенция по заетостта ще подпомагат включването на лицата
от уязвимите групи в дейностите по операцията, посредством консултиране и
насочване съобразно техния индивидуален профил.
Гъвкавостта на настоящата операция и възможността лицата да се обучат
срещу предоставяне на ваучер при максимално съблюдаване на личните
им възможности и предпочитания, и в съответствие на потребностите на
работодателите ще ускори процеса на включването им на пазара на труда.
Начин на изпълнение
Схемата се реализира по Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата
активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Операцията се реализира чрез схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ – процедура по директно предоставяне на основание чл.34
от ПМС № 121/2007г. с конкретен бенефициент Агенция по заетостта.
Реализацията на схема развитие ще се извърши чрез предоставяне на ваучери
съгласно правилата и процедурите, заложени в ПМС 251 от 21.10.2009 г.
Схема „Развитие” предвижда изпълнението на следните дейности:
❖❖ Набиране на заявки от работодатели, готови да наемат лица при
посочените по-долу условия и анализ на нуждите им от конкретен вид
квалифицирана работна ръка;
❖❖ Набиране и определяне на представители на целевите групи;
❖❖ Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; предоставяне на
поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация
или повишаването на такава на лица, регистрирани в дирекции „Бюро
по труда”;
❖❖ Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата за
период до дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца на работодатели,
наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите
обучението лица. В случаите, когато работодател се явява община (директно
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или чрез общинско предприятие по чл. 52 от Закона за общинската
собственост) или структура на държавната администрация, размерът на
предоставяното по операцията възнаграждение е равен на размера на
установената за страната минимална работна заплата и дължимите вноски
по КСО и КТ.
Работодателите могат да участват в реализацията на дейностите единствено в
случай, че не са извършвали масови уволнения след 01.07.2008г.. Работодателите,
с изключение на общините (съответно общинските предприятия по чл. 52
от ЗОС) и структурите на държавната администрация, когато същите се
явяват работодател по настоящата операция, следва да осигурят средства
за дължимите осигуровки по КСО и КТ, дължими средства за годишен платен
отпуск, други дължими средства и допълнителни средства над минималната
работна заплата в общ размер не по-малък от предоставяната безвъзмездна
помощ за възнаграждение по операцията.
Изпълнението на дейности по схема „Отново на работа” започна през месец
март 2010 г.
Специфични технически параметри на операцията
Схема „Развитие” ще се реализира с бюджет от 250 000 000 лв. от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” Обхватът на дейностите по
схемата покрива територията на цялата страна. Разходите по операцията са в
съответствие с разпоредбите на Регламент 1081/2006, Регламент 1083/2006 и
ПМС 180/27.07.2007г.; Дейностите по операцията са с национален обхват и се
предвижда да бъдат извършени до края на 2012 г.
Допустими са следните разходи:
❖❖ Разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и
до населеното място на обучаемия, когато лицето е с настоящ адрес
в населено място, различно от това в което се провежда обучението.
Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с
междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен
маршрут и превозно средство.
❖❖ Разходи за стипендии на обучаващите се в размер на 8 лева за всеки
присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа), които се изплащат на
лицето от Агенция по заетостта.
❖❖ Разходи за възнаграждения на представители от целевата група, наети
от работодатели, като средствата, предоставяни за заплата не могат да
надхвърлят средствата определени за съответната година за минимална
работна заплата.
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По схемата се предвижда да бъдат обучени 65 000 безработни лица, като поне
52 000 лица бъдат включени в последваща заетост.
Връзка със съществуващи стратегии
Посредством операция „Развитие” ще се постигне допълняемост на някои нови
мерки и програми, които бяха одобрени с Националния план за действие по
заетостта за 2010 г., като програмата „Нова възможност за заетост”, чрез която
ще се предоставят средства на работодатели за запазване на заетостта на заети
при непълно работно време в условията на финансовата криза.
Участие на заинтересованите страни
Операция „Развитие” е разработена в тясно сътрудничество между българският
екип по проект „Капитализиране на иновативните подходи за управление на
демографската промяна”, Министерство на труда и социалната политика и
Агенция по заетостта, съответно Управляващ орган и Междинно звено по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Операцията беше
представена за одобрение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, в който са
включени представители на всички заинтересовани страни. Критериите
за избор на операция „Отново на работа” бяха одобрени на заседанието на
Комитета за наблюдение на ОП РЧР на 11 ноември 2010 г.
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Национална концепция за „активно стареене”6
Подход
Аспектите на застаряването на ниво Европейски съюз често са свързани с
увеличената продължителност на живота в добро здраве. За съжаление данните
за България все още не могат да аргументират подобни констатации.
Национална програма за активно стареене следва да се основава върху
насоките, формулирани в Националната стратегия за демографско развитие
на Република България за периода 2006 – 2020 г. в развитие на политиката за
активно стареене. Основните елементи на тази политика включват учене през
целия живот, удължаване на трудовия живот, икономическа и обществена
активност след официалното пенсиониране и дълголетие в добро здраве.
Конкретните задачи се отнасят до:
❖❖ Разработване на мерки за съхраняване и развитие на трудовия потенциал
като елемент от цялостната концепция за развитие на човешките
ресурси в страната;
❖❖ Насърчаване на ученето през целия живот и активизиране на дейностите
по професионалното обучение на работното място;
❖❖ Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата в пенсионна възраст без
това да създава диспропорции на трудовия пазар и междугенерационни
конфликти;
❖❖ Преодоляване на негативните нагласи на работодателите към повъзрастните лица и насърчаване по-дългото използване на техния
трудов опит и умения;
❖❖ Стимулиране на доброволните участия на хората в пенсионна възраст
в социалния живот на общността и развитието на гражданското
общество.
Адресати
Основните адресати на Националната програма за активно стареене са всички
пенсионери и хората на възраст над 60 години. Допълнителни адресати
представляват и останалите възрасти, тъй като важен аспект от подготовката
на обществото за застаряването на населението ще се осъществява чрез
ориентирани към всички възрасти обучение и разяснителна дейност.

6
Терминът обозначава процесите, свързани със застаряване на населението и
осигуряване на условия за активност в старостта. Понятието е широко използвано, въпреки че
някои изследователи препоръчват допълнителни уточняващи дефиниции.
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Стратегическа цел и приоритети
Стратегическата цел на активното стареене е осигуряване на пълен достъп
и участие на възрастните хора в социалния живот, както и на подобаващи и
достойни условия за живот на възрастните хора – достоен жизнен стандарт и
социален (социализиран) живот.
Посрещането на предизвикателствата от застаряването на населението
притежава следните акценти:
❖❖ Предоставяне на условия за реален принос от страна на възрастните хора
в социалния и икономически живот и за пълна реализация на всичките
човешки права на възрастните хора;
❖❖ Постигане на социална сигурност и елиминиране на бедността сред
възрастните хора;
❖❖ Обезпечаване
на
възможности
за
индивидуално
развитие,
себеосъществяване и за живот в добро здраве, включително и в
напреднала възраст чрез осигуряване достъп до обучение през целия
живот и участие в обществения живот;
❖❖ Осигуряване на пълноценното упражняване на икономическите,
социални и културни права, на гражданските и политически права и
премахването на всички форми на насилие и дискриминация срещу
възрастните хора;
❖❖ Осигуряване на равенство на половете сред възрастните хора, чрез
премахване на дискриминацията, основана на признак „пол”;
❖❖ Признаване на изключителното значение на семейството, на взаимната
зависимост на поколенията, солидарност и взаимност от гледна точка
на социалното развитие;
❖❖ Осигуряване на здравни грижи, подкрепа и социална закрила за възрастните
хора, включително превантивни и рехабилитационни здравни услуги;
❖❖ Постигане на партньорство между всички нива на управление,
гражданско общество, частен сектор и между самите възрастни хора в
процеса на изпълнение на конкретни дейности
❖❖ Подготовка на обществото за възприемане на възрастните хора като
равностойни участници в социалния и икономически живот.
Фактори за приложимост на активното стареене
Активното стареене се осъществява в следните области на приложение:
❖❖ Пазар на труда;
❖❖ Пенсионно-осигурителна система;
❖❖ Здравеопазване;
❖❖ Свободна доброволческа активност.
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Пазар на труда
Участието на пазара на труда на възрастните хора се затруднява след известно
или продължително отсъствие от заетост, заради изостанала квалификационна
подготовка и най-вече заради динамичното развитие на компютърните
технологии. Технологичното адаптиране на квалификационната подготовка
предимно към младите поколения също е пречка за равноправното участие
на пазара на труда на възрастните. Възможен начин за превъзмогване на тази
неравнопоставеност е утвърждаването на система за продължаващо обучение,
адаптиране на системата за обучение на работното място към потребностите
на възрастните, както и на индивидуалното консултиране. Управлението
на човешките ресурси се нуждае от задълбочени познания по отношение
наемането на възрастни хора.
Фактори, възпрепятстващи активното стареене:
❖❖ Умения и квалификация, несъответстващи на изискванията на пазара
на труда;
❖❖ Възрастова дискриминация на работното място;
❖❖ Стереотипи в отношенията между поколенията на работното място.
Идентифицират се следните възможности за осъществяване на дейности по
активно стареене в сферата на пазара на труда:
❖❖ Обучения през целия живот и адекватно отражение на проблемите на
застаряването в образователна система;
❖❖ Поощряване на добри практики;
❖❖ Дейности за приспособяване на работната среда към потребностите на
възрастните;
❖❖ Предоставяне на възможности за реализация на трудовите умения на
възрастните.
Пенсионно-осигурителна система
Основна пречка за активното стареене е свързана с ограничено използване на
възможностите за съчетаване на пенсиониране и работа.
Отсъстващите или недостатъчно развити схеми за насърчаване към легална
заетост на непълен работен ден по време на пенсия често са причина за поява
на нерегламентирана заетост сред възрастните хора. По експертни оценки,
съществуващият подход в дебата относно пенсионната реформа в контекста на
активното стареене е ограничен, тъй като е съсредоточен към проблематиката
за възрастта за пенсиониране (нейното увеличение) и възпрепятстването
на ранно пенсиониране. Необходимо е да се отчете, че проблемът около
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пенсионирането и заетостта на възрастните хора е възможно да бъде свързан
и с въвеждане на система за гъвкаво пенсиониране и насърчаване на различни
възможности за съвместяване на пенсиониране и легална трудова заетост.
Важен аспект в активното стареене е борбата с бедността сред възрастните
хора. Рискът от бедност сред възрастните хора е широко разпространен в
много европейски държави. Актуализирането на пенсиите за страната при
съблюдаване на условията за икономическа и финансова стабилност, може да
бъде важен фактор в преодоляването на бедността сред възрастните.
Фактори при пенсиониране, възпрепятстващи активното стареене:
❖❖ Пречки за съчетаване на пенсиониране и легална трудова заетост;
❖❖ Нисък жизнен стандарт за пенсионерите;
❖❖ Недобро съчетаване на мерки за социална закрила с мерки за заетост в
пенсионна възраст.
Възможности за активно стареене при пенсиониране:
❖❖ Гъвкавост при пенсиониране и легална трудова заетост;
❖❖ Увеличаване на поощренията за заетост за възрастните хора и др.
Здравеопазване
Основният фактор в сферата на здравеопазването, който определя
възможностите за активното стареене е наличието на система за здравна
профилактика и превенция на заболяванията. Друг фактор са постоянно
нарастващите разходи за здравни грижи. Необходимо е предприемане на стъпки
за подобряване на здравното обучение и здравната грамотност (включително
разпространение на здравна информация). Необходими са и специални мерки
за повишаване на здравната информираност специално сред възрастните хора.
Въвеждането на многопрофилна здравна услуга (например чрез многопрофилно
специализиран лекарски екип по здравните проблеми на възрастните)
представлява възможен ход в положителна посока. Необходимо е също така
подобряване на взаимодействието между държавния и частния здравен сектор и
на рехабилитационната система. Необходимо е и по-тясно сътрудничество между
системата за здравни услуги и системата за социална закрила за възрастни.
Фактори, затрудняващи активното стареене в сферата на здравеопазването:
❖❖ Недостатъчно развита система за здравна профилактика и превенция
на заболяванията;
❖❖ Нарастващ размер на разходите на възрастните хора за здравеопазване;
❖❖ Недобра координация между различни териториални нива при
предоставяне на здравни услуги;
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Възможности за активно стареене в сферата на здравеопазването:
❖❖ Повишаване на информираността в сферата на здравеопазването и
здравословния начин на живот;
❖❖ Развитие на специфични здравни услуги, насочени към възрастните
хора.
Свободна доброволческа активност
Свободната доброволческа активност включва едновременно дейността
на законно регистрираните организации, както и на нерегламентирано
организиране на свободно време. Наблюдават се тенденции за нарастване
на социалната изолация с напредването на възрастта, което е пречка за
осъществяване на активното стареене. Социалната изолация е свързана както с
факти от личния живот на възрастните хора, така и с ограничения в сферата на
публичните услуги. Недостатъчни са дейностите, насочени към социализиране
на възрастни хора, както и дейностите, инициирани от самите възрастни хора.
В този смисъл е необходимо насърчаване на семейния тип организации, както
и насърчаване на индивидуалната активност и личните контакти.
Фактори, затрудняващи активното стареене в сферата на свободната
доброволческа активност:
❖❖ Ниска степен на организираност при осъществяване на дейности от
възрастни хора спрямо възрастни хора;
❖❖ Липса на сътрудничество при дейностите от и за възрастни хора;
❖❖ Външни пречки (недостъпен транспорт, липса на подходяща
инфраструктура и др.);
❖❖ Вътрешни пречки (лична изолация и др.);
Възможности за активно стареене в сферата на свободната доброволческа
активност:
❖❖ Високо ниво на организираност на възрастните хора във всички сфери
на социалния живот.
Основна структура на Националната програма
за активно стареене – по цели и задачи
Цел 1: Участие и социална интеграция
Задачи:
❖❖ Реинтеграция на пазара на труда
❖❖ Предотвратяване на ранното оттегляне от пазара на труда
❖❖ Насърчаване на развитието на т.нар. „сребърна икономика”
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❖❖
❖❖
❖❖
❖❖
❖❖

Предотвратяване на възрастовата дискриминация
Осигуряване на равен достъп до обучение и квалификация
Осигуряване на сигурни и здравословни работни места
Развиване на специални обучителни програми за възрастни хора
Предприемане на цялостен подход на политика за човешки ресурси,
ориентирана към целия цикъл на човешкия живот
❖❖ Интеграция и участие на възрастните хора в обществото: участието на
възрастните хора в социалния, икономическия и културния живот
Цел 2: Интеграция и сътрудничество между поколенията
Задачи:
❖❖ Насърчаване на инициативи и сформиране на общности, в които
представителите на всички възрасти имат възможности за равен достъп,
равноправно участие и свободно и пълноценно общуване
❖❖ Развиване на дейности за поощряване на взаимодействието и
взаимопомощта между младите и възрастните хора
Цел 3: Насърчаване на позитивния образ на застаряването
Задачи:
❖❖ Реализиране на широки медийни кампании за активно стареене,
повишаване на информираността, разбирането и разработването на
стимули за работодателите за задържане на работа на възрастните хора,
предприемане на инициативи на местно ниво и др.
❖❖ Повишаване информираността на населението за положителните
социални и икономически аспекти на застаряването
Цел 4: Съдействие за постигане на устойчиво икономическо развитие с отчитане
на проблемите на застаряването
Задачи:
❖❖ Предприемане на мерки за намаляване на бедността сред възрастните
хора
❖❖ Предприемане на мерки за достойно отразяване на потребностите на
възрастните хора в макроикономическата политика в стратегическото
планиране, прогнозиране и програмиране.
Цел 5: Приспособяване на системата за социална закрила към демографските
промени и свързаните с това социални и икономически последствия
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Задачи:
❖❖ Развитие на различните видове социални и здравни услуги, включително
домове за възрастни и дългосрочни грижи
❖❖ Предоставяне на грижи на болните възрастни хора в среда, близка
до семейната при запазване на тяхната независимост и човешко
достойнство
❖❖ Осигуряване на равни възможности за жените и мъжете в системата за
социална закрила
Цел 6: Съобразяване на мерките на пазара на труда с икономическите и
социални последствия от застаряването на населението
Задачи:
❖❖ Предприемане на мерки за увеличаване на възможностите за достъп до
пазара на труда и намаляване на безработицата сред възрастните хора
❖❖ Повишаване на пригодността за заетост на възрастните работници чрез
професионална ориентация и професионална подготовка, обучение
през целия живот и др.
Цел 7: Създаване на възможности и условия за удължаване на трудовия живот
в добро здраве и за плавно и постепенно излизане в пенсия
Задачи:
❖❖ Създаване на стимули за участие на възрастните на пазара на труда
❖❖ Създаване на механизми за плавното и постепенно излизане в пенсия
Цел 8: Насърчаване на обучението през целия живот и приспособяване на
образователната система към променящите се икономически, социални и
демографски условия
Задачи:
❖❖ Предприемане на инициативи по отношение на пред-пенсионни
програми
❖❖ Въвеждане на подходящи за възрастни хора учебни методи и подходи
за изграждане на умения за използване на нови информационни
технологии
Цел 9: Постигане на по-високо качество на живот за възрастните и запазване на
самостоятелността от гледна точка на здравния статус и благосъстоянието на
възрастните хора
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Задачи:
❖❖ Предприемане на мерки за гарантиране на равен достъп на възрастните
хора до здравни и социални услуги
❖❖ Предприемане на мерки за подобряване на дългосрочната грижа за
възрастните хора
❖❖ Повишаване на професионалната квалификация на предоставящите
услуги за възрастни хора.
❖❖ Повишаване уменията на възрастните хора по отношение на грижите за
себе си, превенция на болести и увреждания
❖❖ Насърчаване на здравословен начин на живот
Цел 10: Възприемане на джендър-подхода в решаване на проблемите, свързани
със застаряването на населението
Задачи:
❖❖ Въвеждане на джендър-мейнстрийминг подхода при решаване на
проблемите, свързани със застаряване на населението, отчитане на
действието на фактори по признака “пол”
❖❖ Създаване на условия и възможности за премахване на всички пречки
за постигане на равнопоставеност между половете, за премахване на
всякакви форми за дискриминация и за насърчаване на личностното
развитие на жените и мъжете през целия жизнен цикъл
Цел 11: Подкрепа за семейства, които осигуряват грижи за възрастните хора и
насърчаване на солидарността между поколенията в семейството
Задачи:
❖❖ Разработване на политики и програми, насочени към потребностите на
различните поколения според тяхната възраст
❖❖ Предприемане на мерки за повишаване на информираността по
отношение на приноса на възрастните хора в семейството и в обществото
като цяло
❖❖ Подпомагане на семейства, полагащи грижи за възрастните хора.
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Проучване за преносимостта на европейските
добри практики по проект ESF6CIA7
д-р Васил Киров и д-р Екатерина Маркова
Проведеното от екипа на Института по социология при БАН проучване
на преносимостта на добри практики свързани с управлението на
демографската промяна в България цели да анализира ситуацията по
отношение на информираността за предизвикателствата на демографската
промяна в България, да опише действията и практиките на различни институции
и организации във връзка с работната сила в края на кариерата (50+). На
основата на този анализ се търсят отговори на въпроса как идентифицираните
като подходящи добри практики и подходи, разработени от партньори в
рамките на проекта, могат да бъдат приложени и адаптирани в България.
1. Демографската промяна и трудовите перспективи за
хората на 50 и повече години в Република България
1.1. Застаряване на населението – глобални
и национални перспективи
Населението в повечето държави в света застарява в резултат на преминаване
от висока към ниска раждаемост и продължаваща тенденция към удължаване
на средната продължителност на живота. Тези процеси се определят като
безпрецедентна демографска промяна8, без аналог в досегашната история
на човечеството. Промяната започва най-напред в развитите страни още през
ХІХ в. и вече е предизвикала мащабни промени в редица общества.
Трите основни измерения на процеса на застаряване на населението
са: ниски равнища на раждаемост и смъртност и висока средна
продължителност на живота. Увеличаването на относителния дял възрастни
хора (над 60 години) е съпътствано с намаляване броя на децата (на възраст
до 15 години) и съответно с намаляване на дела хора в трудоспособна възраст
(15-59 години).
Застаряването на населението е продължителен процес, започнал отдавна, но
който напоследък се развива с ускорени темпове. От 1950 г. относителният дял
на възрастните нараства постепенно, започвайки от 8% през 1950 г. до 11 на
сто през 2009 г. Очакванията са да достигне 22% през 2050 г. (фигура 1) Докато
7
Публикуваният текст е съкратена версия на доклада, подготвен от авторите в рамките
на проекта
8
World Population Ageing 2009, United Nations.
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смъртността при възрастните хора продължава да намалява, раждаемостта
остава ниска, то относителният дял на възрастните хора в световен мащаб
ще продължава да се увеличава. Сред хората над 60 години в света най-бързо
растящият дял е на тези на възраст над 80 години – с ръст от 4% годишно. По
данни на ООН за 2009-а хората на 80 и на повече години са приблизително 1
на всеки 7 възрастни (60+ години). Прогнозата е, че през 2050 г. на всеки пет
възрастни един ще бъде на 80 и повече години. Когато населението застарява,
потенциалният коефициент на подкрепа проявява тенденция към намаляване
(фигура 2).
Фигура 1. Относителен дял на възрастните в световен мащаб – прогноза за 2050 г.

Източник: World Population Ageing 2009, UN

Застаряването на населението оказва въздействие върху всички аспекти
от човешкия живот. В икономиката влияе върху икономическия растеж,
спестяванията, инвестициите, потреблението, пазара на труда, пенсиите,
данъчната политика и демографското заместване (intergenerational transfers).
В социалната сфера застаряването на населението променя структурата
на семейството, жилищната политика, миграционните тенденции,
епидемиологията и нуждата от специфично здравно обслужване. В политически
смисъл тези процеси моделират електоралните нагласи и променят структурата
на политическото представителство. В областта на заетостта застаряването
поставя много предизвикателства, свързани с адаптирането на работните
места, научаването на нови умения, предаването на опита, безопасните и
здравословните условия на труд и т.н.
40

Проучване за преносимостта на европейските добри практики по проект ESF6CIA

Фигура 2. Потенциален коефициент на подкрепа – прогноза за 2050 г.9

Източник: World Population Ageing 2009, UN

Населението на Европа (ЕС27) застарява значително, като средната възраст
от 40,4 години (2008 г.)10 се очаква да се увеличи на 47,9 години през 2060 г.
Средната стойност на тоталния коефициент на плодовитост за Европейския
съюз е 1,5, а необходимият коефициент на плодовитост за осигуряване на просто
възпроизводство на населението е 2,1. Прогнозите на Евростат показват слабо
повишаване на тоталния коефициент на плодовитост до 1,6 за периода до 2050
г. Продължителността на живот е по-висока в 15-те стари държави членки на ЕС
– 82,4 години за жените и 76,7 години за мъжете. В присъединилите се към ЕС
през 2004 г. 10 държави продължителността на живот е по-ниска – 78,7 години
за жените и 70,4 години за мъжете. За Република България тези стойности са
още по-тревожни – 76, 3 години за жените и 69,2 години за мъжете.
България е на пето място в света (таблица 1) по относителен дял на населението
на възраст 60 и повече години.

9
Индикаторът „Потенциален коефициент на подкрепа” (Potential Support Ratio)
илюстрира колко потенциални работници трябва да има за обезпечаване на социалноикономическата издръжка на един възрастен или брой хора в трудоспособна възраст (15-64 г.)
на всеки човек на възраст 65 и повече години.
10
По данни на Евростат, Statistics in Focus 72/2008.
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Таблица 1: Класация според относителния дял на населението на възраст 60 и повече години, 2009

Държава

% на възраст 60 +

№ по ред

Япония

29,7

1

Италия

26,4

2

Германия

25,7

3

Швеция

24,7

4

България

24,2

5

Финландия

24

6

Гърция

24

7

Португалия

23,3

8

Хърватска

23,1

9

Белгия

23

10

Източник: World Population Ageing 2009, UN

За влошаването на възрастовата структура в България съществено допринасят
мащабните емиграционни процеси през последните 20 години, когато
емигрират предимно млади семейства заедно с децата. Данните за естествения
прираст показват стабилна тенденция към отрицателни стойности (фигура 4).
Застаряват и родилните контингенти. Коефициентът на плодовитост слабо се
повишава и в края на 2009 г. е 1,57 деца.
Фигура 3: Коефициенти на раждаемост и естествен прираст на населението на Република
България
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Източник: НСИ
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Деформираната в резултат на демографските процеси възрастова структура на
населението в страната силно въздейства върху броя и възрастовия състав на
трудовите ресурси. В потвърждение на тенденцията за прогресивно застаряване
на населението в България показателят за средна възраст на населението
непрекъснато нараства. През 2001 г. общо за страната средната възраст е била 40,4
години , а през 2008 г. – 41,7 години, за да достигне през 2009 г. до 41,8 години.
Процесът на остаряване в селата е по-динамичен и средната възраст на населението
(45,5 години) е по-висока в сравнение с тази в градовете – 40,3 години.
Тенденцията на застаряване на населението се изразява и в промените на
неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под,
във и над трудоспособна възраст 11(фигура 4).
Населението в трудоспособна възраст към края на 2009 г. по данни на НСИ е
4 773,9 хил. души или 63,1% от цялото население. В сравнение с предходната
година тази категория население е намаляла с близо 32 хил. души.
Намалява населението и в останалите две възрастови групи. Населението над
трудоспособна възраст през 2009 г. е 1 690,7 хил. души. Спрямо предходната
година то е намаляло с близо 10 хил. души. Без съществена промяна е броят
на населението под трудоспособна възраст. В края на 2009 г. то е 1 099,0 хил.
души, или с 911 по-малко от 2008 г.
Фигура 4: Население под, във и над трудоспособна възраст в България по години
70
60
50

55,5

56,6

22,9

24,3
19,1

62,4

62,8

63

63,2

24,5

22,8

22,6

22,5

22,3

22,4

16,3

14,8

14,6

14,5

14,5

14,5

63,1

59,2

40
30
20

21,6

10
0
1990

1995

2001

2005

2006

2007

2008

2009

Източник: НСИ

11
При изчисляване на населението в трудоспособна възраст за 2009 г. са включени мъжете
на възраст от 16 до навършването на 63 години и жените на възраст от 16 до навършването на
60 години. При изчисляването на броя на населението във и над трудоспособна възраст от 2001
до 2008 г. са отразявани законодателните промени в определянето на възрастовите граници на
населението при пенсиониране (източник: НСИ).
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Делът на населението в трудоспособна възраст ще продължи да нараства до
2010 г. (по данни за 2004 г.) поради двойното увеличение на равнището на
раждаемост – в периода 1942–1945 и 1945–195012. След изчерпването на
тези компенсаторни ефекти се очаква бърз спад на дела на трудоспособното
население – през 2020 той да бъде на равнището на 2002 г.
Прегледът на динамиката на възрастовата структура на населението показва
устойчиво нарастване на дела на групите над 50 години (фигура 6 – План за
действие).
Коефициентът на възрастовата зависимост13 потвърждава сериозността на
ситуацията в България, макар и да е отчетено известно подобрение за периода
2004–2007 г. (фигура 5). Общият коефициент на възрастова зависимост14 в
края на 2009 г. е 45,1%, като това съотношение в градовете е по-благоприятно
– 39,0%, отколкото в селата – 63,1%.
Друг индикатор, илюстриращ остротата на проблема със застаряване на
населението, е коефициентът на демографско заместване15. На всеки 100
души, които излизат от населението в трудоспособна възраст през 2001 г.,
заместването се е осъществявало от по-голям брой млади хора – 124 души. След
2008 г. това съотношение е обратно – 100 души, излизащи от трудоспособна
възраст, са замествани от 91, а през 2009 г. от 82 души. Това показва, че в страната
вече настъпва стагнация по отношение на подмладяването и развитието на
трудоспособното население.
Възпроизводството на трудоспособното население в градовете и селата е
различно. Коефициентът на демографско заместване в градовете показва, че
през 2009 г. всеки 100 от излизащите от трудоспосбна възраст се заместват
от 85 души. В селата този процес се очертава като крайно негативен – 100
излизащи се заместват от 74 души младо население.

12
Стратегия за демографско развитие на Република България (с.15)
13
Броят на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65
и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години).
Изчислява се в проценти.
14
Брой лица от населението под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението
от 15 до 64 години.
15
Съотношение между броя на населението на влизащите в трудоспособна възраст (1519 години) към излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години).
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Фигура 5: Общ коефициент на възрастовата зависимост
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Източник: НСИ. Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и
коефициент на възрастова зависимост, 2008; Население и демографски процеси през 2009
година (предварителни данни)

България има ясно изразени регионални различия във възрастовата структура
на населението (фигура 6). Най-критична изглежда демографската ситуация в
Северозападния район (Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен) и особено в
Монтана (55,3%).
Фигура 6: Коефициент на възрастова зависимост общо за страната и по райони за планиране –
2009 г. в %
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Процесът на остаряване на населението е характерен за по-голямата част от
страните в Европейския съюз. С еднакъв относителен дял на населението на 65
и повече години (17-18%) освен България са и Австрия, Белгия, Естония, Латвия,
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Португалия и Швеция. По-висок е този дял в Германия – 20,4%, Италия – 20,0%
и Гърция – 18,7%. В останалите страни делът на най-възрастното население е
под 17%.
От гледна точка на бъдещото развитие трябва да се отбележи, че сериозен
демографски проблем за България е значително ниският относителен дял на
населението от 0 до 14 години – 13,4 на сто. Под 14% е делът на най-младото
население в Германия и Латвия, а за Словения, Италия и Чехия е около 14%.
Малко по-висок е този дял в Гърция – 14,3%, а в останалите страни от ЕС той е
над 15%.
България е сред държавите с най-голям относителен дял на хората на възраст
50-64 години – 20,6%, наред с Финландия, Унгария и Чехия. Относителният дял
на възрастното население в интервала 60-79 години в България е 13,7%16, в
Гърция този дял е 14,3%, в Италия – 14,5%, в Германия – 15,4. Неблагоприятната
тенденция за демографската структура на българското общество се подкрепя и
от данните за изменението на коефициента на демографско заместване, който
характеризира възпроизводството на трудоспособното население.
1.2. Хората над 50 години на пазара на труда
Застаряването на работната сила в условията на икономическа и финансова криза
поражда допълнителни трудности пред икономиката, социално-осигурителната
система, системата за социално подпомагане и здравеопазването. През 2008 г.
16,7 милиона, или 7% от работната сила, остават без работа в EС-27. Равнището
на безработица за хората на възраст 55-64 години през 2005 година е било 42,5%
– с 5,9% повече в сравнение с 2004 година. По данни за 2006 г. 19,5 милиона
души са били безработни, от които 48,9% жени и 8% – хора на възраст 55-64
години.
Икономическият растеж в България през периода 1998–2008 г. е последван от
нарастване на заетите лица (виж фигура 7) и намаляване на безработицата (от
2001 до 2008 г). В края на 2009 година по данни на националната статистика
коефициентът на безработица общо за страната е 6,8%.
Въпреки нарастването на общия брой на заетите лица в посочения период
до 2008 г. трябва да се отбележи, че и в моментите на икономически растеж
динамиката на работните места в много сектори е значителна. Така например в
производството на облекло са заети 87 369 човека през 1997, 152 371 през 2004
и 122 515 през 2008 г. В строителството заетите са 131 хил. души през 2000 г. и
258 хил. през 2008 г., за да започне броят им да спада отново.
16
46

Eurostat, 2009.
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В края на 2009 година броят на заетите намалява с 110 хил. души в сравнение
със същия период на 2008 година.
Фигура 7: Заети лица в България (в хиляди) – 1989–2009
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След икономическия растеж до 2008 г. икономическата среда в България като
цяло се влошава и поставя рискове пред възможностите за заетост и доходите
на населението. Все по-често анализаторите правят негативни прогнози за
числеността на персонала в следващите няколко месеца. Коефициентът на
заетост за населението на 55-64 навършени години за четвъртото тримесечие
на 2009 година е 45,7%, или с 1,3 пункта по-нисък в сравнение с четвъртото
тримесечие на 2008 г., като това намаление се дължи изцяло на намалението
на заетостта на мъжете от тази възрастова група – с 3,3 пункта. Заети са
53,5% от мъжете на възраст 55-64 години и 38,8% от жените на същата
възраст.
Общият брой на заетите лица нараства устойчиво за периода 2003–2008 (фигура
7), като този растеж се наблюдава при всички възрастови групи, включително
и за групата на хората над 55 години възраст (фигура 8). Общо за икономиката
броят на заетите през третото тримесечие на 2009 намалява с 150 хиляди
на годишна база, като над 60 хиляди отпадат от промишлеността, 20 хиляди
от строителството и 40 хиляди в търговия, ремонт на автомобили и битова
техника; хотели, общежития и обществено хранене, транспорт и съобщения.
Значителен е спадът в заетостта в държавната администрация – „Държавно
управление; образование, здравеопазване, други услуги и дейности на НПО” –
заетите за третото тримесечие на 2009 г. са 4,8%, или с 35 хиляди по-малко в
сравнение със същия период за 2008 година.
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Фигура 8: Заети лица на 15 и повече навършени години общо за икономиката на страната
(хиляди)
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Относителният дял на икономически активното население на възраст 55-64
години показва устойчива тенденция към увеличение през последните шест
години17 (фигура 9).
Фигура 9: Динамика на заетоста на населението на възраст 45-64 г. по години (хиляди)
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Ръстът на заетостта през периода 2005–2008 г. е прекъснат и данните за
равнището на коефициента на заетост по възрастови групи ясно показват
началото на низходяща тенденция (фигура 10). През четвъртото тримесечие
на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години
намалява с 3,1 пункта в сравнение със същия период на 2008 г. и достига 61,2%.
По пол по-голямо намаление се наблюдава при мъжете, като коефициентите на
заетост достигат съответно 65,3% при мъжете и 57,2% при жените.

17
Такава тенденция се отбелязва и в Испания, където е направено специално проучване
на участието на пазара на труда на хората на възраст 55-64 години и тяхното кариерно развитие.
Вж. La situac
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Фигура 10. Коефициенти на заетост през четвъртото тримесечие на съответната година по
възрастови групи
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Наред със спада на заетостта още през втората половина на 2008 г. безработицата
започва да се увеличава и така дългосрочната тенденция се прекъсва (виж
фигура 11). През първите шест месеца на 2009 г. безработицата нараства с
29 354 човека, за да достигне до 270 136 души.
Фигура 11: Ниво на безработицата в България (1995–2009) - %
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Източник: Агенция по заетостта
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Негативните ефекти от глобалната икономическа криза оказват влияние и
при повишаване на безработицата. За разлика от м. декември 2008 г., когато
равнището на безработица е 6,27%, в края на 2009 г. увеличението е с почти три
пункта – 9,13% (фигура 12).
Фигура 12: Ниво на безработицата – 2008 – 2009 (%)
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Източник: Агенция по заетостта

През второто тримесечие на 200918 г. безработните лица (на възраст 15-64
навършени години) са 222,6 хил., от които 117,3 хил. – мъже, и 105,2 хил. – жени.
Коефициентът на безработица е 6,3%, като спрямо второто тримесечие на 2008
г. е регистрирано увеличение с 0,5 пункта. Според последни данни19 безработните
лица за четвъртото тримесечие на 2009 г. са 272,8 хиляди или с 50 200 повече.
Броят на безработните лица с продължителност на безработицата, по-малка
от една година, се увеличава с 20,3% в сравнение с второто тримесечие на 2008
г. и достига до 122,9 хил. през второто тримесечие на 2009 година. В края на
2009 г. безработните по-малко от година вече наброяват 155,2 хиляди души, т.е.
ръст с 86,8%, и тази група вече е 56,9% от всички безработни. От безработните
под една година почти половината (46,8%) са били уволнени или съкратени
от последната си работа, 21,7% са приключили временна или сезонна работа,
19,4% са напуснали работа по други причини, а 12,1% никога не са работили.
Продължително безработни (от една или повече години) през второто
тримесечие на 2009 г. са 99,7 хил., или 44,8% от всички безработни лица, докато
в края на годината тази уязвима група наброява вече 117,6 хиляди, или 43,1%
от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица нараства
спрямо същия период на миналата година с 0,7 пункта и достига 3,4% – малко
по-висок при мъжете (3,5%), отколкото при жените – 3,3%.
18
По данни на НСИ от „Основни резултати от наблюдението на работната сила през
четвъртото тримесечие на 2009 г.”.
19
на НСИ за четвъртото тримесечие на 2009 г.
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Лицата, които са имали предишна работа и през четвъртото тримесечие на 2009
г. са безработни, са 230,7 хиляди, с 41,6 хиляди повече в сравнение с второто
тримесечие на същата година (189,1 хил.) и съставляват най-значителната част
от всички безработни. Безработните лица, които търсят първа работа, са 42,1 хил.
В сравнение с второто тримесечие на предходната година се увеличава делът на
безработните с предишен трудов стаж за сметка на търсещите първа работа.
В контекста на усложнената ситуация на пазара на труда трябва да се подчертае,
че новорегистрираните безработни през първите 6 месеца на 2009 г. са 253
308 в сравнение с 75200 за същия период на 2008 г. За четвъртото тримесечие
на 2009 година безработните лица по данни на НСИ са 272,8 хиляди души в
сравнение с 177,7 хиляди души за същия период на 2008 г.
Според предупрежденията за масови съкращения, подадени от предприятията в
Агенцията по заетостта, най-засегнатите сектори (и професии) от кризата 20082009 г. са: производството на текстил и облекло (производствени работници),
производството на оборудване за бани (работници), железопътният транспорт
(локомотивни машинисти), телекомуникациите (техници), машиностроенето
(квалифицирани и неквалифицирани работници). Данните за процесите на
преструктуриране показват, че много работни места са загубени в София
(Кремиковци и т.н.), Перник (Стомана), Севлиево (Видима и Идеал Стандарт) и
т.н. В някои случаи това са региони с ниско ниво на безработица, но в други дори
преди кризата ситуацията е тревожна20. Повечето новорегистрани безработни
са освободени без процедури за масови съкращения, основно от МСП. Основните
причини за съкращенията са намаляването на пазарите и оптимизацията на
разходите. През 2009 г. в контекста на ограничаване на публичните разходи
са обявени и много предстоящи съкращения в администрацията, в БДЖ, в
системата на здравеопазването и образованието. Някои групи (включително
хората над 50), младежите, ромите и т.н. са особено уязвими в случаи на
съкращения, тъй като вероятността да си намерят отново работа е по-ниска.
Така основните предизвикателства за българския пазар на труда в условията
на криза са запазването на нивата на заетост и защитата на уязвимите групи
чрез прилагането на политика на гъвкавост и сигурност и подходящи активни
мерки на пазара на труда.
По данни на НСИ делът на безработните на възраст 55 и повече години
нараства за четвъртото тримесечие на 2009 година, като надминава
равнищата от същата част на 2007 година (фигура 13). Можем да очакваме
още по-динамично увеличение на този дял от безработните във връзка с
20
В България разликите в нивото на безработицата са много по-видими на ниво община,
отколкото на ниво област (често тези разлики се дължат и на процесите на преструктуриране).
Така за 2008 г. нивото на безработица варира от 44,45% в община Никола Козлево (Шуменска
област) до 1,57% за община Бургас.
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предстоящите съкращения и свиване на икономиката в резултат на глобалната
криза.
Фигура 13: Безработни лица за страната на 55 годишна възраст по години в хиляди
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Броят на безработните над 50 години нараства – с 5553 човека (с 4,6%) до 125 181
души. За една година тази група от безработни се увеличава с 31 950 безработни
(34,3%). Делът им обаче в общия брой на безработните продължава да намалява
с 0,3 процентни пункта – от 37,3% на 37,0%. Без квалификация и специалност
са 56,0% от тях, а с основно и по-ниско образование – 54,5%. Делът на
продължително безработните сред лицата над 50 години намалява с 0,2
процентни пункта до 34,3%21. За третото тримесечие на 2009 г. безработните на
възраст 45-54 години са 52 500 души, на 55 и повече години – 29 10022. Според
данните на НСИ за четвъртото тримесечие на 2009 г. безработните лица на
възраст над 55 и повече години са 34 400, с 5300 повече от последното
тримесечие.
Безработните лица, търсещи първа работа за третото тримесечие на 2009 г.
са приблизително 39 800 души, тези с предишна заетост са 194 700. Всички
данни за четвъртото тримесечие на 2009 г. показват възходяща тенденция
- безработните с предишна заетост вече са 230 700 души – с 36 хиляди души
повече. Най-често регистрираните причини за напускане на работа са
съкращението и уволнението.
Тревожната картина се подсилва от категоричния дисбаланс в равнището на
безработица и коефициентите на безработица по райони за планиране (фигура
14). Най-критична изглежда ситуацията в Североизточен, Южен-централен и
Северен-централен райони. Най-висок коефициент на безработица (11,9%) се
регистрира в Североизточния район.
21
22
52

Данни на Агенция по заетостта за предлагане на работната сила за декември 2009 г.
По данни на НСИ.
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Фигура 14: Безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15-64
навършени години през четвъртото тримесечие на 2009 г.
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По последни данни за 2008 г.23 хората на възраст 55-64 години в Европейския
съюз съставляват 12,1% от всички заети. От тях 17,6% са самонаети, 20% са
на непълно работно време, 17% – на пълно работно време. От наетите 11% са
на възраст 55-64 години В ЕС-27 през 2008 г. безработни са общо 16,6 милиона
души, от които 8,7% са на възраст 55-64 г. Безработни по-малко от една година
са 10,4 милиона, от тях 6 на сто са на 55-64 години. От тях търсещи работа
на пълно работно време са 5,8%, работа на непълно работно време – 6,5%.
Безработни повече от една година са 6,1 милиона души, от тях значителна част
(13,4%) са възрастни (55-64-годишни). По-голямата част (18,4%) търсят работа
на непълно работно време, 13,4% търсят работа на пълен работен ден.
Икономически неактивните лица в ЕС са общо 275,1 милиона души, от които
17,4% са от наблюдаваната възрастова група. От тях тези, които биха желали да
имат работа, но не търсят в момента, са 14,1%, а тези, които не желаят да имат
работа, са 24,4%.
Равнището на заетост на възрастните работници (55-64 години) в България
е по-ниско отколкото в Европейския съюз, където трудовата активност на
хората на 55-64 години през 2003-та е била 34,8%, а през 2008-а – 46,3%24. По
данни на НСИ за 2005 година работещите на възраст 55-64 години са били
306,6 хил. (или 10,52% от всички заети), а за второто тримесечие на 2009 г.
тази група наброява 459,9 хил. души. Въпреки общото намаление на заетостта
в страната за 2009 година, коефициентът на заетост за хората на възраст
55-64 навършени години се увеличава с 0,7 пункта в сравнение с второто
23
24

Еurostat, EU labour force survey – annual results 2008.
Евростат.
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тримесечие на 2008 г. и през второто тримесечие на 2009 г. достига 46,5%
(съответно 54,4% за мъжете и 40,0% за жените). Увеличение се наблюдава само
при жените – с 2,1 пункта. Според последните данни за четвъртото тримесечие
на 2009 г., коефициентът на заетост за хората на възраст 55-64 години е
45,7%, или с 1,3 пункта по-нисък в сравнение със същия период за 2008 г. Това
намаление се дължи изцяло на намаляването на заетостта на мъжете в тази
възрастова група.
Гъвкавото работно време би могло до голяма степен да задържи много от
хората на възраст 50+ в рамките на пазара на труда. В България обаче тази
форма на заетост не е много разпространена. В доказателство на това данните
от изследването на работната сила в Европа от 2008 г. показват, че равнището
на заетост за хората на възраст 15-64 години е 64%, за групата 55-64 години
то е 46%. Относителният дял на заетите на възраст 15-64 години на непълно
работно време като част от общата заетост в България е най-нисък от всички
наблюдавани европейски държави, а именно – 2%. В Румъния този дял е 8,6%,
в Унгария – 4,3.
През последните 10 години безработицата се разпределя неравномерно сред
различните социално-демографски групи. За групата на мъжете и жените на
възраст над 50 години в края на 2002 г. безработните са били 22,8% от всички
официално регистрирани безработни, през 2003 г. цифрите нарастват до
25,74%. За последното тримесечие на 2009 г. данните са, че безработните на 55
и повече години съставляват 34,4 хил. души, коефициентът на безработица е
6,6% – близък до коефициента на безработица общо за страната, който е 7,9%.
2. Информираност и практики по отношение
на демографската промяна
Ситуацията на пазара на труда с групата на хората над 50 години зависи,
както от политиките на национално и регионално ниво, както от практиките
в компаниите, така и от това каква ще бъде икономиката и обществото в
бъдеще. Различни аспекти на демографската промяна често са на дневен ред
в страната, особено в контекста на обсъжданията за повишаване възрастта за
пенсиониране.
Тази част на анализа е изготвена на основата на резултатите от проучване на
мнението на заинтересованите страни, проведено през периода ноември 2009
– януари 2010.25 Изследването, проведено с качествени методи (интервюта и
25
Проучването е проведено в рамките на проекта, за да бъдат изведени и анализирани
в дълбочина практиките, политиките и настоящите проблеми, свързани с трудовата заетост на
възрастните хора в България. Интервюирани са представители на релевантните институции,
социални партньори, работодателски организации, големи работодатели и НПО и т.н. Повече
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анализ на документи), позволява да бъдат разгледани в дълбочина много от
практиките и проблемите, свързани със заетостта на хората в края на кариерата
(на възраст 50+) в България, но то не претендира за представителност.
2.1. Информираност и чувствителност по
отношение на демографската промяна
2.1.1. Проблемите са познати, но не са приоритет...
Демографската промяна и проблемите на застаряването на населението
са познати, както на държавните институции, така и на социалните
партньори и големите работодатели. В контекста на дебатите за пенсионната
реформа/ми заинтересованите страни на национално ниво се сблъскват с тези
предизвикателства.
„Предизвикателствата за България са същите, каквито са за всички
европейски страни даже и за най-развитите страни като САЩ, Япония,
защото проблемът със застаряването на населението се отчита вече
като световен проблем заедно с глобалното затопляне и с проблема с
изхранване на населението” (държавна администрация).
„Като говорим за демографски проблеми, те са ярко изразени при нас и
ще стават все по-сериозни. Виждаме, че в цяла Европа това е проблем
и там непрекъснато се вдига възрастта за пенсиониране” (държавна
администрация).
Все пак много малко от респондентите могат да представят точните измерения
на тези предизвикателства, а това означава, че проблемът за демографската
промяна не се познава в дълбочина.
Освен това демографската промяна не представлява приоритет нито
за националните политики, нито за фирмените стратегии. Повечето
интервюирани експерти се обединяват около това:
„Боя се, че не е сред приоритетите, поне това излиза от практиката
през последните години” (НПО).
Можем да направим хипотезата, че дебатът за увеличаването на пенсионната
възраст, уязвимата позиция на хората над 50 години на пазара на труда,
евентуалното премахване на категоризацията, както и очакваните
предизвикателства в някои сектори и професии ще засилят интереса към
информация за изследването може да бъде намерена в Приложението.
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темата и на ниво национална администрация и заинтересовани страни, както
и в някои сектори и компании. Така например наскоро в българска електронна
медия е публикувана статия за групата на учителите.26 Според автора на
материала 2013-та и 2014-та година могат да бъдат „фатални за средното
образование в България, тъй като тогава 60 на сто от учителите в страната
навършват пенсионна възраст, а в момента младите учители у нас са само 2,23
на сто”. Интервюирани от нас експерти дават съвсем конкретни примери –
един от тях се отнася до пътното строителство:
„Трябва да Ви кажа, че имаше един период в Х.27, абсолютно всички
оператори на пътностроителни машини бяха пенсионирани. Не просто
хора на възраст между 50 и 60. Нямаше хора, които да карат булдозери,
валякчии. Всички оператори на пътно строителни машини бяха направо
пенсионери. Търсят и няма. Има професионални гимназии, ужким, но
няма хора, които да могат работно да управляват тази техника. Има си
отрасли, където в буквалния смисъл на думата и пътното строителство
е един от тези отрасли, където ако умрат тези хора, не дай си Боже, или
пък рекат все пак да си идат вкъщи и да си взимат пенсията, просто ще
настъпи катастрофа” (работодателска организация).
Може би липсата на цялостен подход към прогнозирането на промените
допринася за това в българското общество често да се мисли в краткосрочна
перспектива, включително и по отношение на демографската промяна.
2.1.2. Познати са предизвикателствата на демографската
промяна28, но това не се превежда на езика на предприятията...
Сред част от интервюираните представители на УЧР в големи български
предприятия има добра информация за проблемите на застаряването на
населението, но като че ли за част от тях това никак няма да им се отрази:
„Той си е световен проблем за застаряване на населението, но той няма
да настъпи след пет – десет години. Това е моето виждане, че ние няма
да имаме проблеми през следващите десет години с наемането на
по-млади хора от ВУЗ-овете, такива, които ни интересуват...” (голяма
компания).
Но има и мениджъри на човешките ресурси в големи компании, които изобщо
не са информирани за процесите на застаряване. Това означава, че може би в
26
„Предстои срив в образованието заради липса на учители. 60 на сто от тях се
пенсионират през 2013–2014 г.”, Mediapool, http://www.mediapool.bg/show/?storyid=159511
27
От съображения за анонимност името на компанията не се посочва.
28
И по-конкретно на застаряването на българското население.
56

Проучване за преносимостта на европейските добри практики по проект ESF6CIA

повечето малки фирми (наемащи основната част от работната ръка в страната)
също няма особено голяма информация за промените.
„Информация, съвсем откровено да Ви кажа, аз не зная да получаваме
отнякъде за демографската промяна…” (голяма компания).
Може би в контекста на недостатъчните мерки за прогнозиране на нуждите
от хора и умения в България в големите компании рядко се правят детайлни
анализи на демографската промяна.
Единствената разлика се наблюдава там, където работят служители, които са 1
или 2 категория труд, това са хора, които се пенсионират по-рано и трябва да
се следи тяхната възраст.
„При нас е малко по-различно, тъй като основният персонал в тези
клиентски енергийни центрове е електромонтьори, които поддържат
електросъоръжения и те са поставени при условия на труд втора
категория. Пенсионират се на 57 години. За разлика от трета
категория, които се пенсионират на 63 години. И ние, естествено, в
тази връзка, тъй като трябва шест години по-рано да се пенсионират,
ги следим” (голяма компания).
В такива компании работодателите се замислят за начина на работа след
премахването на категориите:
„До момента и 2010 година важи законът за пенсиониране в ранна
възраст в зависимост от трудовия стаж, който има. Така че до
момента условията на труд не са ни дали отражение върху това да
освобождаваме по-възрастни хора, тъй като те си отиваха с възрастта.
Но след 2010, ако не променят закона, ще имаме проблем, тъй като
имаме категории, професии, които не могат да си изпълняват...
Примерът е шофьор на 110-тонен Белаз да работи на непрекъснат
график, тъй като нощно време той не вижда човека. До 63 как ще
работи. Или пък в ремонта при тия условия или пък по пътища”
(голяма компания).
2.1.3. Нагласите на възрастните – ранно
пенсиониране и работа след това
Според много от интервюираните лица нагласите на хората над 50 години на
пазара на труда са, че е по-добре да се пенсионират по-рано, тъй като, ако
загубят работата си, техният шанс да си намерят нова ще намалее. Така
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периодът преди пенсионирането е определен от експертите като „период на
стрес”. В същото време загубата на доход при пенсионирането кара хората да
търсят допълнителна работа, след като са се пенсионирали:
„Най-елементарният извод е, че тъй като тези хора изпитват
трудности с намирането на работа, те естествено генерират много
силен обществен натиск за ранно пенсиониране, защото виждат в
ранното пенсиониране все пак някакъв доход, който им позволява да
преживеят” (НПО).
„Ами, от една страна ние сме тръгнали към трудово дълголетие. Няма
как – Лисабонска стратегия, учене през целия живот и т.н. Натам
върви света. От друга страна, производството, което е съсредоточено
в българските предприятия е съобразено със старите технологии
и не позволява трудово дълголетие. От трета страна, работещите
пенсионери приемат да работят, защото те са добре обучени за работа
със старата техника и технология и приемат да работят след пенсионна
възраст, не отиват млади хора там, но пенсионерите пък заемат места
на млади хора, които искат да започнат работа” (синдикат).
В същото време загубата на доход при пенсионирането кара хората да
търсят допълнителна работа, след като са се пенсионирали….
Така че хората от тази възрастова група, които са изгубили работата си, трябва да
избират пред това да работят нещо, което не отговаря на профила и опита им.
„Но общо-взето, колкото повече се увеличава възрастта, независимо
от обученията, независимо от новите умения, които те придобиват
за работа с компютър, защото част от тях смятат, че е важно да ги
усъвършенстват, но част от тях смятат, че на този етап от живота
им това е нещо, което е излишно. И колкото повече се увеличава
възрастта, толкова по-трудно става за тях да намират работа. И ако
намират работа, те са принудени да правят компромис с опита си,
специфичния опит, който са имали до момента и по-скоро са склонни
да приемат някаква работа, която може да е съвсем различна от това,
което са правили до момента” (консултанти).
А всъщност, когато те отново започнат да работят, са склонни да „крият” своето
здравословно състояние, за да няма пречки работодателят да ги наеме. Т.е.
това са случаи, в които личният избор е продиктуван от загубата на доход.
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„Но с работещи пенсионери .... Те крият болестите си, настояват, че
могат да свършат някоя работа, защото да получат някакви пари
насреща. Сложни процеси има там. А ние не сме ги изследвали
достатъчно като казваме, че реагираме според спецификата на всеки
случай” (синдикат).
2.1.4. Нагласите към възрастните – „те трудно се адаптират...”
На пазара на труда преобладаващите нагласи към хората в края на
кариерата са негативни и консервативни. Основните неща, за които те са
критикувани, е, че дълго време са работили на едно място, не са адаптивни,
не познават и нямат желание да използват новите технологии, нямат
мотивацията да учат и не биха могли да променят лесно досегашното си
поведение…
„Проблемът е, че при много от професиите хората са работили дълго
време на едно място и много трудно биха могли да се преквалифицират”
(държавна администрация).
„А нашите хора, които от години работят с нас и са над 50-годишна
възраст са свикнали на ръчно производство. Те са свикнали с
определени работни места, с определени машини и макар, че се
стараем да ги обучаваме на повече, на по-други компетенции,
опитваме се да ги въртим по работни места, въпреки това се стараем
да поддържаме това, от което те имат нужда. Те имат нужда от поконсервативна среда. Не могат да работят с млади хора, които са
бързи, експедитивни и им създава дискомфорт” (голяма компания).
Тази нагласа се засилва и поради схващането, че хората в края на кариерата не са
научени да работят, тъй като част от кариерата им е била при предишния режим –
те искат да свършват работа в 17 ч. и т.н. В този смисъл интервюирани лица смятат,
че при хората над 50 години е трудно да се говори за кариерно развитие ...
„Над 50-годишна възраст за кариерно развитие е трудно да се
говори. При джоб ротация, те се обучават, за да си вършат по-добре
задълженията. Така че обучения в компанията има всякакви, но
които са необходими за по-доброто изпълнение на задълженията на
работното място” (компания).
В същото време е важно да се анализира доколко тези нагласи реално отговарят
на състоянието на нещата. За някои от интервюираните това са митове, които
трябва да бъдат оборвани, хората, които са на над 50 години, може да не са
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добри с технологиите, но българската икономика не е високотехнологична.29
„Единственият сериозен аргумент, който се изтъква за тази генерация,
50 и нагоре години, в предпенсионна възраст е, че не може да се
оправи с новите технологии. Това е вярно и тука има проблем, но е
вярно и че една част от труда в България се полага все още не при
условия на такива свръхвисоки технологии. Другите аргументи –
дисциплина, лоялност към фирмата, запазване на коректността вътре
в отношенията между хората и много други аспекти на индустриалните
отношения са в полза на по-възрастните работници” (НПО).
„Иначе всеки работодател ще каже, че предпочита един дисциплиниран,
улегнал човек на 50 години, за който знае, че в точното време, в
точния час ще си е на работното място и знаеш какво ще направи. От
гледна точка като умения, те са ценени работници” (работодателска
организация).
„Ние не можем да си представим и в малкия и среден бизнес, и в поголемите предприятия как младите хора, постъпващи на работа
биха могли да натрупат трудов опит, познания, компетентност,
допълнителни умения, ако това не го правят чрез предаване на опита
от работници с по-дълъг трудов стаж, с по-дълъг натрупан трудов
опит и в зависимост от спецификата на мястото, може да се каже
и образование, допълнителното количество трудов опит, може би е
по-сериозно там като умения и компетенция, отколкото това, което
подава българското образование. За много работни места, може би
бихте се съгласили с мене, специфичните работни места изискват
различен тип умения, различно образователно ниво, квалификация,
но много често решаващото е натрупаният опит” (работодателска
организация).
„Имаме специфичен тест, мерим практичността, сръчността,
бързината и точността в движенията. Много често жени с опит,
примерно шивачки, които са били дълги години, изключително добре
се справят, това са ни много ценни кадри. Т.е. имаме предпочитание
по отношение на сферата, от която идват хората, не толкова на
възрастта” (голяма компания).
29
В тази връзка е важно да се посочи, че данните за ЕИУТ показват, че икономиката
на България е доминирана от традиционни кампании с тейлъристка организация на труда.
Виж Valeyre, A. – Lorenz, E. – Cartron, D. – Csizmadia, P. – Gollac, M. – Illéssy, M. – Makó, Cs. (2007)
Work Organisation in Europe, Technical Report, Contract No. 06-3030-65, Secondary Analyses on 4th
European Working Condition Survey, Lot 2: Work Organisation in Europe, Dublin: European Foundation
of the Improvement of Living and Working Conditions.
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Все пак мненията на някои работодатели са по-нюансирани – за тях част
от хората на възраст над 50 години нямат проблеми да се адаптират, проблем
представляват тези, които са се задържали в старите предприятия. Едните
са активни, сами са потърсили работа и съответно не срещат трудности
с овладяването на новата фирмена среда. Другите, които са останали в
„наследство”, всъщност са носители на старото, пасивни в поведението си.
Всяко ново нещо носи стрес и напрежение:
„Нещо друго, което е много характерно, тези хора, които наемаме
сега, и които са над 50 години лесно се адаптират. Те просто влизат
в новата среда, сядат на едни нови работни места, адаптират се към
тях и заработват. Трудности имат хората, които са наше наследство,
хората, които са с нас от много години, които са привикнали към
предишния режим на работа, предишната форма на труд и за тях
наистина е стресово да променят нещата. Затова предпочитаме тях
да ги държим, те са много компетентни, много опитни, в по-старите
ни производства. Предпочитаме да ги държим там, защото те постигат
много добра ефективност и защото са много добри за тези неща”
(голяма компания).
2.1.5. Негативните нагласи обаче се пренасят в
политиките и практиките на работодателите
Наскоро проведено изследване на компания Менпауър България показва, че
повечето от анкетираните компании имат резерви при наемането на хора в
края на кариерата и при оценката на техния потенциал (над 50 години)30. 91%
30
Менпауър България наскоро проучва каква част от компаниите биха се възползвали
от потенциала на своите служители в предстояща пенсионна възраст (данните са предоставени
от Цветелина Панчева през БАУРЧР). От 92 отговорили компании едва 9 на 100 отговарят, че
прилагат програми за преквалификация на по-възрастните кадри във фирмата. На въпроса
„Практикувате ли преместване на по-възрастните кадри от едно звено в друго с цел запазване на
таланти” 32% от компаниите отговарят с „ДА”, докато 68% – с „НЕ”. Резултатите от проучването
сочат, че мнението на бизнеса в България силно се колебае дали да наеме пенсионери при
внезапно увеличение на работата. – около 41% дават отрицателен отговор. Причините, поради
които родните компании биха се ангажирали с по-възрастен персонал, са комплексни. Първата
е, че възрастните са с по-ниски финансови претенции, ефективни са при временни проекти.
Освен това директори и управители на различен тип компании се обединяват от мнението,
че пенсионерите или хората в пред-пенсионна възраст са с по-добри навици и по-високи
отговорности. Също така причини за евентуалното наеманe на такъв вид хора произтича от това,
че може да се използва полезният потенциал и, разбира се, не на последно място – ценният опит.
„Получавали ли сте кандидатури на пенсионери за работа при вас?”. И тук отговорите варират
– 54 на 100 казват „ДА” и 46% – „НЕ”. Работодателите са твърдо убедени, че техните служители в
пред-пенсионна възраст биха желали да продължат да работят при тях и след пенсионирането си.
За това можем да съдим от положителните отговори на запитаните в проучването на Менпауър
България – 91% са на мнение, че тези служители биха искали да продължат да работят при тях.
Малцина са тези, които смятат, че работещите при тях възрастни хора не биха продължили да
бъдат техни служители.
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дават отрицателен отговор на въпроса дали преквалифицират възрастните си
служители. Едва 32% ги преместват на други места. Почти 60% от запитаните
казват, че биха наели и пенсионери при внезапно увеличение на работата.
Но тези нагласи при наемането и при работата на хората в края на кариерата
могат да се обяснят не само с проблемите на адаптацията, а и със страха на
работодателите да плащат високи обезщетения при пенсионирането на
тези работници и служители.
„Просто има си един страх, а бе, ще взема аз този човек, утре той ще
се пенсионира и трябва да му плащам там едни пари. Те дори не знаят
точно какви обезщетения трябва да се плащат при пенсиониране, но
знаят, че трябва да се плащат там едни пари и това действа много
възпиращо” (работодателска организация).
2.1.6. Хората в края на кариерата са лоялни…
но това не е достатъчно
Според интервюирани лица от различни заинтересовани страни възрастните
работници са лоялни и това би трябвало да е много важно за българските
работодатели.
„При застаряването на населението, ако трябва да се прави някакво
разграничаване по-младите хора днес в сравнение с преди са много
по-малко лоялни към компаниите. Тоест, смяната на работата,
честата смяна на работата при тях е нормална и е съвсем в реда на
нещата” (НПО).
Но лоялността вероятно не е достатъчна в очите на работодателите. Всъщност
това, че достъпът на възрастните до нови работни места е затруднен по
някакъв начин, се потвърждава и от интервютата:
„Но от опита, които имаме на практика и подборите, които директно
правим за компании, това почти не се е случвало. Почти нямаме
случай, в които компания да е харесала кандидат, който да е над 50
годишна възраст” (консултанти).
Според интервюиран представител на компания, която се занимава с
консултантски услуги в областта на управлението на човешките ресурси
в София, рядко компаниите, които търсят нови служители, проявяват
интерес към кандидати на 50 или повече години. В случаите, когато това е
така, става дума за специфични работни места – например по-технически, за
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които се изисква някаква техническа поддръжка, за позиция за началник склад
или склададжии, за шофьор – доставчик или такъв тип позиции.
Според цитирания респондент, когато работодателите имат нужда от хора
за специализирани позиции, за които е много трудно по принцип да си
намерят кандидати, тогава те са склонни да „не правят дискриминация по
възраст” само и само да намерят кандидат, който да бъде със съответния опит
и профил или по-ниско квалифициран.
Нагласите, които преобладават на пазара на труда в България по отношение на
възрастните хора включват виждането, че те не са адаптивни, но и освен това
има проблеми с комуникацията между поколенията.
„Обикновено доводите на работодателите са, че един възрастен човек
много трудно ще се адаптира с това работата му да се управлява,
да се ръководи от по-млад човек. И това би било повод за някакви
напрежения и противоречия между колегите вътре във фирмата…”
(консултанти).
2.1.7. Колективното договаряне по отношение
на хората в края на кариерата
Въпросите на заетостта на хората над 50 години не се приоритетни за
колективното договаряне в България, но някои аспекти са засегнати в
колективни трудови договори на ниво бранш или предприятие. Става дума за
клаузи срещу дискриминация по възраст, за трудови наставници и т.н.
„И това може да се проследи включително и в политиката, която
следваме на браншово ниво през колективните браншови трудови
договори. Аз Ви споменах, над 40 има такива сключени от
наши браншови организации, членуващи в нашата национално
представителна работодателска организация (бел. ред. –
анонимизирано е името). Където, първо могат да се намерят клаузи
срещу дискриминация, включително и по възрастов признак,
второ могат да се намерят клаузи по отношение на т. нар. трудови
наставници” (работодателска организация).
Но пред колективното трудово договаряне стоят много сериозни
предизвикателства, които са свързани с това хората на възраст над 50 години
да бъдат мотивирани да учат, да повишават квалификацията си, да станат
адаптивни:
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„Ключовият елемент, който трябва да бъде променен, е начинът, по
който тези и не само тези хора, тъй като те нямат мотивацията по ред
причини, не са имали и навиците да инвестират в квалификацията
си и в собственото си развитие. Значи трябва непременно да има
финансов механизъм, който да ги подкрепи, данъчни преференции,
всякакви фондове за квалификация, индивидуални сметки за
обучение, ваучери, които, слава Богу, започнаха да излизат на пазара.
Непременно от там трябва да се почне. Трябва да има финансов
механизъм, който независимо от волята на работодателя или поскоро въпреки волята му, говоря за тази, която е осъзнатата воля, да
му предложи финансовото обезпечение на мерки за квалификация и
за адаптиране, ако щеш. На следващо място трябва веднага да бъдат
предложени ключовите компетенции, които тези хора нямат и все
повече нямат за съвременния дигитален ХХІ век” (синдикат).
Все пак волята на социалните партньори може да бъде много сериозна при
съгласуването на мерките, които ще бъдат включени в годишните планове за
действия по заетостта в рамките на социалния диалог:
„…не бих изразил това становище, че в наш основен документ ще
видите точно този тип, така да се каже защита. Как, обаче на практика
го правим, това е по-важното, според мен. Това може да стане и
това правим основно през Закона за насърчаване на заетостта през
националния план за действие по заетостта, където знаете, че има
мерки за защита специално на тази целева група. И се опитваме да
бъдем активни както при формулирането на мерките в закона за
насърчаване на заетостта и специално за тази категория, за този
целеви елемент, така и след това ежегодно, както в момента правим
по този компонент – популяризиране на този план, популяризиране
на мерките и стимулите, които се дават за наемане или съхраняване
на заетост, но и на младите хора също, не бих изключил младите хора
също в това число. Тоест, защитените групи на пазара на труда, хайде
така да го наречем или неравностойните групи в пазара на труда”
(работодателска организация).
***
И най-накрая трябва да кажем, че много от интервюираните се обединяват
около тезата, че това дали един човек ще работи след като се пенсионира
трябва да бъде въпрос на личен избор, а не на наложено решение.
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2.2. Политиките на пазара на труда към 50+ и техният ефект
България започва да развива голям набор от активни мерки и инструменти на
пазара на труда още през втората половина на 90-те години. Голямата част от
прилаганите мерки не са насочени към определени възрастови категории, но има
и специфични инструменти, разработени за отделни групи. До 2007 г. активните
мерки се финансират само от държавния бюджет, а след влизането на страната в ЕС
част от мерките са с европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
През 2008 г. и 2009 г. след започването на световната икономическа и финансова
криза към съществуващите мерки са добавени и нови, разработени, за да смекчат
последствията за хората, загубили работата си при преструктуриране.
В следващите параграфи се спираме на мненията на интервюираните лица за
профила на тази група и за прилаганите мерки към нея.
2.2.1. Профил на групата
Групата на хората над 50 години е в рисково положение сред заетите лица и
една от най-уязвимите групи сред контингента на безработните.
Когато разглеждаме тези мерки, трябва отново да припомним, че 15% от всички
безработни жени са на възраст от 50 до 54 години, а 22% са над 55 – общо 37%.
39,3% от безработните мъже са над 50 години31
„Те, естествено, са една от в най-неравнопоставено положение група.
Обикновено тези хора, в по-голямата си част, са без някакво особено
образование и квалификация. Затова за тях най-трудно се намира
работа. Те са хората, които в най-голямата си част, ако не се погрижи
за тях държавата, няма кой. В много голяма степен са и на социално
подпомагане…” (държавна администрация).
Структурата на безработните жени от 50 до 54 години е с дял 24,15% – общо това
са 39-40% от всички безработни жени, тези, които са над 50-годишна възраст. В
самата възрастова структура с най-висок дял са лицата над 55 години – 23,7%. Над
50 години – това са за деветмесечието на 2009 г. 102 247 безработни, 38,2% е като
дял, а спрямо същия период на 2008 г. те се увеличават с 9,4 на сто. В много голяма
степен продължително безработните над една година също са хора на възраст.
Както се вижда от цитираната статистика, когато възрастта се съчетае с
ниска квалификация и/или ниско образователно равнище, увреждания и т.н.,
шансовете за намиране на работа намаляват, ето защо сред продължително
31

По данни на АЗ, януари – септември 2009 г., стр. 5 от бюлетина.
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безработните делът на възрастните хора е висок и те прекарват най-много
месеци, докато бъдат устроени на работа или по друга причина им бъде
прекратена регистрацията.
„В групата на безработните с начално и по-ниско образование, повече
от една трета, тоест, 35,4% са тези над 50 години. Същото е и в групата
на безработните без квалификация и специалност, над 50 години
са 30,7-9%, за хората, които са с увреждания, тоест, безработните с
увреждания, лицата над 50 години са 60,7%. Още една интересна цифра
– продължителност на безработица в месеците. Лицата над 50 години
са били 20%, са били с продължителност на безработица 20,1 месеца.
През деветмесечието на 2009...(б.р.)” (държавна администрация).
Когато обсъждаме проблемите на хората в края на кариерата, не винаги точната
граница е 50 години. Респонденти ни обръщат внимание, че в някои конкретни
случаи и хората на 40 години могат да бъдат уязвими.
„Така и с 50-годишните, ние не считаме, че едните са толкова поонеправдани от другите. Конкретните проблеми в конкретните
предприятия имат различни решения. Невинаги 40-годишните са
по-добре от 50 годишните. Невинаги е така в живота, затова ние се
съобразяваме с конкретните ситуации” (синдикат).
Трябва да се разграничават хората над 50 години според различни критерии.
Така в големите градове има и по-сериозни изисквания по отношение на
уменията, които трябва да притежават възрастните хора. Така за тях е по-трудно
да намерят работа, докато младите напускат малките градове, недоволни от
ниското заплащане.
Позициите на социалните партньори са, че макар досега този проблем да не е
бил толкова приоритетен, както да кажем проблемът за заетостта на младите
хора, той ще става такъв.
“Имаме специално резолюция за младите, защото по това време това
беше проблем с акцент. Но при всички положения имаме текстове
за по-възрастните. Между другото, това много ясно предстои като
дейност, защото щем не щем и хората застаряват, обществото
застарява и хората, които са на наемния труд, също застаряват”
(синдикат).
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2.2.2. Мерки на пазара на труда
През последните години мярката, която обхваща най-голяма група на пазара
на труда, включително и възрастни, е „От социални помощи към заетост”. По
данни на Агенцията по заетостта за първите 9 месеца на 2009 г. почти 40% от
хората, заети по тази мярка са над 50 години. Макар да спада броят на хората,
ангажирани в този контекст, все още тя е единствената алтернатива за много
хора – според респонденти.
„С развитието на икономиката през последните години съответно
размера и обхвата на програмата намаляваше. Но независимо не са
малко хората, които работят по социалната програма. От включените
през 9-те месеца на 2009 година има 40 916 човека, 39% или 15 812
човека са над 50 годишна възраст. Аз още един път искам да повторя
това, че за тези хора няма кой да се погрижи. Или ще стоят на
хранилката на социалното подпомагане. А те все пак могат да вършат
една работа…” (държавна администрация).
Други програми, по които са ангажирани много безработни на възраст над 50
години са „Личен асистент” и „Помощ за майчинството”
„Друга много интересна програма, това е асистенти за хора с
увреждания. Както знаете, тя от една страна осигурява заетост на
хора като лични и персонални асистенти на хора с увреждания, а от
друга – дава възможност за полагане на грижи в домашна и семейна
среда за хора с трайни увреждания или за болни самотни хора.
За деветте месеца на годината в програмата са включени 10 665
безработни, от които 34% са над 50-годишна възраст. Една програма,
която лично аз приветствам, а и не съм видяла от младите хора през
последните години, който да не е приветствал тази програма. Тя се
казва “В помощ на майчинството” (държавна администрация).
Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
е насочена към безработни лица с трайни увреждани и/или лица, преминали
успешно курс на лечение за зависимост от наркотични вещества. Програмата
осигурява заетост и обучение на бенефициентите като предпоставка за
преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране
в обществото. Общо работилите по тази програма за деветмесечието са 2873
човека, като 42% от тях са на възраст над 50 години. Обхватът на програмата за
2009 г. е увеличен с хиляда човека повече от предишната година.
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Съществува и програма „Помощ за пенсиониране”. По нея се осигуряват
заетост и помощ за пенсиониране на лица, на които не достигат точки за
формиране на осигурителен стаж и възрастта, даваща право за пенсия.
Всичките й бенефициенти са над 50 години и в нея работят 2414 човека за
първите 9 месеца на 2010 г.
В рамките на съществуващите програми трябва да се спомене и Националната
програма за ограмотяване и квалификация на роми, но нейните резултати
до момента са скромни.
2.2.3. Антикризисните мерки
След настъпването на кризата в България се разработват няколко нови мерки на
пазара на труд. Те целят да смекчат последиците за хората, които са освободени
при преструктуриране, включително за групата в края на кариерата си:
„През 2009 година стартираха нови програмни мерки съобразно
условията в страната. Една интересна програма затова е
националната програма социални услуги в семейна среда. Чрез нея
се осигурява заетост на безработните лица в дейностите домашен
социален патронаж и домашен помощник, като същевременно
се предоставят качествени грижи на възрастни хора, на хора с
увреждания без откъсване от семейната среда. В тази програма са
включени за периода на деветмесечието 3759 лица, като 52% от тях
са над 50-годишна възраст. Така се преодолява социалната изолация
на възрастните и самотни хора, на хората с увреждания, на децата в
риск. Тази програма има силен социален ефект и е много търсена.”
Други програми стартират в условията на криза:
„Изцяло нова програма е, съобразно кризата, в която навлезе нашата
икономика през 2009 година, това е национална програма „Нова
възможност за заетост”. Тя стартира през месец март. В рамките на
програмата на съкратените в резултат на икономическата криза
приоритетно се предоставя специален пакет услуги – информиране,
консултиране, насочване към налични свободни работни места
на първичния пазар, мотивиране, обучение и професионална
квалификация или ключови компетентности и субсидирана заетост.
Важен акцент е включването в субсидирана заетост по програмата на
съкратените лица, които са родители на деца с увреждания, както и на
деца до 18-годишна възраст, като за децата се изисква да посещават
училище. До края на деветмесечието бяха включени 2082 човека,
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безработни, останали без работа в резултат на кризата. От тях 18% са
на възраст над 50 години. Вие знаете, че много от съкратените бяха в
трудоспособна възраст, не само над 50 години. Каква друга интересна
мярка имаме по-голяма. Защото имаме и някои програмки, които
са с по сто-двеста човека, мънички, пилотни. Сега да минем и за
квалификационното обучение. Увеличава се делът на включените
безработни над 50 години, като достига 23,6% или 2077 лица. Тъй като
тя е приоритетна група и за включване в квалификационно обучение.
И накрая – една обща цифра. В инициативи на активната политика на
пазара на труда за деветте месеца на 2009 година общо са включени
34 199 безработни лица. Заетите лица над 50-годишна възраст в това
число 32 990 лица в програма за заетост и обучение и 1209 лица само
в преференциални мерки за насърчаване на заетостта. Делът им в
общия брой на включените лица, говорим над 50 години, възлиза на
33%, което е 103 782 човека” (държавна администрация).
Сред т.нар. нови мерки трябва да бъдат откроени и помощта за временно
преминаване на непълно работно време за три месеца, програмите за
подпомагане на работещите, които пътуват до местоработата си, подпомагането
на стартирането на малък бизнес. Тук обаче нямаме точни данни за това какъв
процент от обхванатите лица са на възраст над 50 години.
2.2.4. Квалификацията на възрастните работещи32
Обучението на заетите лица, но и на безработните е изключително важно, за
да се повиши тяхната адаптивност и пригодност за заетост. В същото време
данните на НСИ (виж таблица 2) показват, че хората над 55 години, които са
участвали в някакво обучение, са едва 8,5% от всички обучаващи се. А по
принцип в България малка част от работната сила участва в някакви форми на
обучение и това означава, че практически съвсем малко възрастни учат.
Таблица 2: Участници в курсове по групи възраст и икономически дейности през 2005 година
Код
Икономически
по
дейности
НКИД

Участници в курсове
Общо
(бр.)

под 25 години
брой

структу- брой
ра (%)

25 – 54 години

структу- брой
ра (%)

55 и повече год.
структура (%)

Общо

215527

25122

11,7

171996

79,8

18409

8,5

C

Добивна промишленост

7 311

369

5,0

6 508

89

434

5,9

D

Преработваща промишленост

78 459

8 628

11,0

64 484

82,2

5 346

6,8

Е

Производство и разпределение на 9 385
електрическа и топлинна енергия,
газообразни горива и вода

484

5,2

8 157

86,9

744

7,9

32

Да се види каква е ситуацията – ППО, НСИ....
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Код
Икономически
по
дейности
НКИД

Участници в курсове
Общо
(бр.)

под 25 години
брой

структу- брой
ра (%)

структу- брой
ра (%)

структура (%)

F

Строителство

12 230

1 007

8,2

9 860

80,6

1 362

11,1

G

Търговия, ремонт и техническо
обслужване на автомобили и
мотоциклети, лични вещи и стоки
за домакинството

22 146

5 364

24,2

15 936

72,0

845

3,8

H

Хотели и ресторанти

4 672

2 307

49,4

2 334

50,0

31

0,7

I

Транспорт, складиране и
съобщения

46 973

3 343

7,1

40 136

85,4

3 494

7,4

J

Финансово посредничество

10 193

1 451

14,2

8 459

83,0

283

2,8

K+O

Операции с недвижими имоти,
наемодателна дейност, бизнес
услуги и други дейности, обслужващи обществото и личността

24 158

2 168

9,0

16 122

66,7

5 868

24,3

25 – 54 години

55 и повече год.

Източник: НСИ / http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=23&a1=800&a2=803&#cont/

Проведените интервюта в големи компании, показват че те рядко обръщат
специално внимание на квалификациите на по-възрастните работещи. Този
извод може да се потвърди и от наблюденията на ППО /Продължително
професионално обучение/. Нещо повече, не е ясно дори дали, ако обучават,
това обучение е адаптирано за хората на над 50 години.
„Има хора, които само искат да им помогнем да се квалифицират,
примерно. Не е вярно, че хората не искат да учат, ако им се създадете
подходящи условия. Да, един човек на 55 години не иска да седне с
внука си на една скамейка. Значи трябва да създадем такива условия,
в които той да бъде обучаван” (НПО).
„След като в Индия неграмотни индийци бяха научени да работят
с мобилни телефони, с интернет, за да могат да поддържат
комуникацията на тази държава – континент, аз не мога да си обясня
как може някой да твърди, че българина над 55 години не може да се
справи поне толкова, колкото се справи неграмотния индиец” (НПО).
Част от интервюираните очертават и предизвикателствата да бъдат
преквалифицирани хората, които понякога работят в „наследствени”
професии:
„Има такива професии, хора, които са работили в едни консервативни
институции, такива бих нарекъл например пощите, там също предстои
огромно преструктуриране. Тези хора също ще трябва да си сменят
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работата. Железниците – също. Защо казвам консервативни? Защото
дядо му е бил железничар, после баща му. Те са от така наречените
наследствени професии. И затова са толкова консервативни, защото
се предават от поколение на поколение едни и същи принципи… Затова
наистина трябва да се положат големи усилия за тази преквалификация
и проблемът е наистина как да стане тя. Къде да бъдат пренасочени.
Това иска много средства, не само формално да бъдат, да завършат
някакъв курс по компютър” (държавна администрация).
Както отбелязва наш респондент, при обучението на възрастни хора трябва да
се обърне особено внимание на мотивацията им.
„Огромни възможности има всичките тези хора да бъдат включени
в курсове за квалификация и преквалификация, защото само
субсидирана заетост, тъй като те не са много образовани, както
разбрахте, тя може да бъде много краткотрайна и да не решава
проблема им. Затова те могат да се специализират, но преди това
очевидно е, че трябва да бъдат мотивирани, за да се включат в някакъв
курс. По света действително за такива тежки групи задължително
се минава през мотивация, през ориентиране какъв все пак им е
интереса, насила хубост не става. Така че това е един задължителен
елемент – ориентиране и мотивиране. И научно да се подходи към
тази група, защото тя е много тежка група. Те най-често изпадат в
демотивация и излизат извън групата на активните” (държавна
администрация).
По данни на Агенцията по заетостта около 30-30 и няколко процента са хората,
които са започнали работа след завършване на квалификационен курс през
2008 г. и това е оценено като добра ефективност. Но през 2009 г. заради кризата
този процент спада на половина.
***
В заключение трябва да припомним, че през последните години много от
съществуващите мерки на пазара на труда са насочени към групата на хората над
50-годишна възраст. Поради липсата на конкретни данни за процента на хората
от тази група, участвали в различни мерки, както и ефекта от това, е трудно
да бъде направена задълбочена оценка на тяхното въздействие. Специално
внимание изисква анализът на ефектите върху уязвимите групи и съчетанието
на различни признаци като възраст и пол, етнос, ниска квалификация и т.н.
Според някои от интервюираните лица ефективното участие в програми и мерки
на пазара на труда зависи много от конкретните хора и тяхната инициативност
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– например от личните качества на ръководителя на предприятието, на кмета
на съответното населено място, когато става дума за програми за временна
заетост и т.н.
2.3. Практиките на предприятията и организациите
При проектиране на изследването една от основните изследователски хипотези
бе, че в българските предприятия няма да се идентифицират много добри
практики за хората в края на кариерата им. Затова бяхме изненадани, че в
големите компании се правят интересни неща. И ако фирмите трудно наемат
хора над 50 години, освен за определени профили и позиции, то те правят
усилия за хората, които работят при тях.33
При всички случаи от интервютата става ясно, че българските компании не са
добре запознати с това, което се прави в страната.
„Запознати ли сте с добрите практики на други организации в
България?
− Относително малко. Не се говори много. Няма голяма популярност.
Това, което се прави, се задържа. По-скоро съм запозната с това,
което прави нашата компания в други страни. Аз знам, че те имат
и по специално в Х34, социално ориентиране, те имат програми за
пенсиониране, те имат програми за професионално преориентиране,
тогава, когато се налага да бъдат затворени. Изнасянето на
индустрията към източните страни, страните с по-ниска стойност
на труда, предполага затваряне на производството във Х35, дори в
нашата компания, те имат много сериозни социални проблеми”.
(голяма компания)
2.3.1. Има добри практики, които обаче не
се разпознават като такива...36
Говорейки за нагласите на работодателите и практиките им към възрастните
хора трябва да отбележим, че съществува разминаване между мнението за
групата като цяло и мнението за отделни възрастни работещи:

33
Искаме да благодарим специално на БАУРЧР, които разпространиха наша анкета до
техните членове, но, за съжаление, много малък брой от организациите я попълниха.
34
От съображения за анонимност името на компанията и страната не се посочва.
35
От съображения за анонимност името на населеното място не се посочва.
36
Когато анализирахме добрите практики, всъщност си дадохме сметка, че в ИС при
БАН с поддръжката се занимава бай Петко, пенсиониран инженер на почти 80 години.
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„Работодателят априори си мисли – те възрастните не стават. И когато
го питаш – а бай Пешо, дето 20 години работи при теб, става ли? Бай
Пешо става, казва той. Ама въобще, като група, не стават” (НПО).
На въпроса какво всъщност представляват добрите практики в българския
контекст, някои интервюирани казват, че това са инициативите да се наемат
такива хора, дори и без да имат всички търсени умения.
„…това може да бъде инициативата на всяка една компания да
назначава такива служители дори, ако няма високо квалифицирана
позиция, която да дава възможност да се назначи такъв кандидат
със специфичен опит – на по-административни позиции, технически,
обслужващи… И има много примери как поради невъзможност
това да се случи на много служители им се налага да работят и след
пенсионна възраст. Стига компанията да позволява и здравето им
да им го позволява. И това донякъде се определя и от разликата в
заплащането, разбира се”. (голяма компания)
Но когато се опитваме да идентифицираме добрите практики, важно е да
припомним, че в някои случаи работодателите „влизат” в положението на
отделния работник или служител. Следващият цитат илюстрира такова
поведение:
„Да, разбира се, например да си смени смяната, за да може да бъде поадекватен, или пък да се наложи да бъде в редовна смяна. Гъвкавото
работно време при нас е трудно, защото сме отдалечени и транспорта
е на определено време. Няма как да осигурим гъвкавост, след като
човека си няма собствен транспорт. Но пък сме достатъчно гъвкави
по отношение на това да реагираме на потребностите на човека,
включително увеличена отпуска, ако се налага, защото знаем, че
за гледане на болен член на семейството, било то възрастен или
не, се дават максимум 10 дни годишно, болничен. Ние бихме могли
да направим жест, бихме могли да пуснем повече дни и отпуск за
такива случаи. Да подпомагаме, имаме социална програма, когато се
налага за лечение на близък човек или за специфични нужди” (голяма
компания).
За много от интервюираните компании въпросът с работата на хората на 50+ е
свързан с пенсионирането и това определя някои от добрите практики – гъвкави
форми, подпомагане на хората да си купят стаж, по-високи обезщетения и т.н.
Някои компании, например в охранителния бизнес, са склонни да назначават
такива хора:
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„А пък аз искам хората, ето тези хора, за които говорим, да идват при нас
и да работят като ‘бели’ хора. Да имаме повече обекти, да настаняваме
такива хора над 50 – 55 години, здрави хора. Хем да си помогнат. Има
хора, които не са и пенсионери, не могат да се пенсионират… трябва
да има 63 години и 37 години трябва да има трудов стаж. А много
хора в последните 20 години са работили на много места, получавали
са пари, но не са осигурявани и нямат трудов стаж. И той идва на
60 години и има 30 години трудов стаж или 25 и за него пенсията е
мираж” (компания).
В тези случаи човекът, който е нает, работи до 63 или до 65 години, след това
се пенсионира и ако той е здрав и възможностите му позволяват да продължи
да работи, фирмата иска да го задържи. Към всеки случай се подхожда
индивидуално.
Важно е и компаниите да могат да отговарят на въпросите и притесненията на
своите служители във връзка с пенсионирането:
„…по-скоро се обсъжда „какво ще направите за нас, на които ни предстои
пенсиониране”, „ как ще се погрижите за нас, на които ни предстои след
еди колко си години пенсиониране”. Имат очаквания към нас и ние се
стараем да удовлетворим тези очаквания”.(голяма компания)
Други са склонни да назначават хора в края на кариерата основно за позиции,
за които трябва да имат специфични умения.
„Има на възраст 50 плюс точно в сферата на информационни
технологии. Хора, които са доста напред с материала и които имат
доста добра подготовка. Дори и в магазинна мрежа сме наемали,
въпреки че повечето там са млади. Просто естеството на работата
е такова, че младите хора по-лесно се адаптират, но и по-лесно
напускат. Имаме наети над 50 години служители в магазинната мрежа
и, както казах в информационни технологии. Дори и в експлоатация.
Там плавно вървим към редукция на персонала, но там в една или
друга степен има служители с умения, които не се изграждат бързо
и лесно. Така че, ако намерим на пазара човек вече професионално
подготвен за тази дейност, дори е по-добре, че няма да отнема дълго
време професионалното му обучение за тази дейност. Наистина
зависи от типа работа, която ще се изпълнява, така че това е” (голяма
компания).
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В други случаи добрите практики са свързани със социално отговорното
поведение на работодателите в случай на преструктуриране37. Така някои
компании лансират програми за доброволно напускане, при които служителите
с по-голям стаж могат да получат сериозни обезщетения.
„Още веднага след приватизацията беше стартирана програма за
доброволно напускане. Всъщност самите служители, преценявайки
своя опит, освен тези, които бяха във функции, които по една или друга
причина нямаше да се изпълняват в компанията и други служители,
които преценявайки с оглед на новите условия, реорганизация на
работа, по-голямо натоварване, повече изисквания, които фирмата
поставя пред служителите, те сами да преценят за себе си дали
да продължават да работят в тези условия. И служителите, които
имаха по-дългогодишен стаж и съответно са в по-високи възрастови
граници, се възползваха от по-големи обезщетения, които достигаха
до 17 заплати, брутни възнаграждения” (голяма компания).
„При нас по-скоро бяха разработени и имаше критерии, по които се
оценяваше персонала и дори това, че са на такава възраст и с подълги години трудов стаж, това им помогна. Тъй като бяха натрупали
опит това им помогна да останат да работят. Значи, това не беше
водещото” (голяма компания).
В една от изследваните компании се прилагат няколко други мерки в процеса
на преструктуриране – консултации за професионална ориентация, закупуване
на стаж, за да могат хората да се пенсионират и т.н.
„Тоест, му купува трудов стаж. Първоначално само тези с висше
образование, сега могат всички, до 3 години до пенсия, което му остава
се купува стажа и след това му връщаме сумата. Паралелно с тези
средства още две програми бяха въведени. Едната за професионална
преквалификация, в която работихме пряко с бюрата по труда и
институции, които са сертифицирани за най-различни професии.
...служителят избира дали да се пренасочени в сферата на обслужване,
хран. промишленост и т.н. и след представен документ, че се е обучавал в
съответно заведение, ние възстановявахме сумата” (голяма компания).
Тук трябва внимателно да се оцени доколко стимулирането за напускане
представлява добра практика от гледна точка на удължаването на трудовия
живот, но при всички случаи хората получават възможности.
37
Виж например материали от European Restructruing Monitor за България, www.
eurofund.europa.eu/emcc
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Други добри практики са свързани с използването на хората в края на кариерата
им като ментори:
„Да, това е постоянен процес, в който те да споделят опита си. Ние му
казваме предаване на опита на най-добрия работник… И всяка година
тече такъв процес по всички звена и работни места. Обикновено
наистина най-добрият работник е 50, 50 плюс като възраст. И всяка
година с този човек се организират курсове по работните места и той
споделя своя опит и това, което прави най-добре, което го е отличило
като най-добър работник (голяма кампания).
„Т ъй като те работниците и преките работодатели излъчват най-добрия
работник, той после пред цялото звено, което го е излъчило споделя
своя опит. За всяко специфично работно място. И това е всяка година,
това е традиция от вече сигурно над десет години” (голяма кампания).
Още една наблюдавана добра практика е замяната на работни позиции (job
rotation) и участие на персонала при нея.
„И самите те са ни помагали при разрешаване на такива чувствителни
случаи, когато някой човек поради годините, възрастта си и
здравословно състояние вече не е пълноценен на работното си място
да му намерим по-подходящо място, където да е полезен”.(голяма
компания)
„Ами, може би някаква ротация, джоб ротация ще настъпи. Ще ги
сменим на други позиции, а там ще бъдат заменени с по-млади”.
(голяма компания)
Но цитираните случаи на замяна на работни позиции са по-скоро изключение за
българската практика. Подобен е и случаят с използването на гъвкаво работно
време:
„Ами, с гъвкаво работно време сме опитвали всякакви варианти.
… ние сме на непрекъснат график. Цялото производство ни е на
непрекъснат график. Нито един ден няма спиране. Това са ни
основните производства. Всички други, които ги обслужваме, тъй като
и ние се смятаме от обслужващата сфера, ние работим за тях. Сме на
прекъснат график с почивки в събота и неделя. И е много трудно на
такъв процес да има плавно работно време, тъй като води до голяма
транспортна осигуреност, за да може да караме едни, пък после други.
Това е невъзможно да го осигурим” (голяма кампания).
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В някои случаи работното място се адаптира, за да може да се отговори на
нуждите на служители със здравословни проблеми:
„Да. Това, което се налага да правим от време на време е чисто човешки
и социално да реагираме на конкретни проблеми на хората, които са
в специфично положение, например специфично заболяване, което
изисква не трудоустрояване, но например промяна на работното
място, защото на това той не се чувства добре. Това става веднага
след консултация с лекарката от трудова медицина. Тя на базата на
оценката на нашите работни места, може да препоръча и да каже „да,
за това заболяване този човек е нужно да промени работното си място
и аз бих препоръчала еди къде си..”. Заради тези хора продължаваме
да поддържаме и индивидуални работни места. За да не се чувстват
притеснени, когато работят” (голяма компания).
2.3.2. Компетентност при Управление на човешките ресурси
Много често наличието на добри практики, особено по отношение на
гъвкавостта, зависи от културата на компанията и от знанията на хората, които
се занимават с управление на персонала.
Използването на гъвкави форми може да представлява добра практика по
отношение на заетостта на възрастните хора, но малка част от българския бизнес
познава добре и използва различни гъвкави форми. Според интервюираните
например агенциите за временна работа все още са малко използвани:
„И затова това е едно свободно правоотношение, което много плаши
профсъюзите, но пък от друга страна в някои отношения има
много положителни страни. И това е един от примерите, когато е
положително. Примерно в Своге всяка година преди свети Валентин
се искат спешно 200 души, които трябва да работят няколко дни. В
цялата година един пик от 200 души, които трябва да напълнят не
знам колко хиляди шоколадови кутии с форма на сърце. Което ще бъде
разпродадено за няколко дни и на самия свети Валентин и след това –
кой откъде е – работниците – вкъщи, сърцата – каквото е продадено
– продадено, другото се прехвърля в други кутии” (работодателска
организация).
„Онези агенции за временна заетост ги нямаме. Нямаме гъвкавост.
В смисъл, че ние направихме през последните 10-15 години, имаше
една мярка в закона за насърчаване на заетостта в предишните
му варианти, на непълно работно време да се наемат служители
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и началото вървеше. Сега въобще не върви. Не зная. Но понеже
напредва сега закона за агенциите за временна заетост, може би с
това ще се отвори и тази ниша” (държавна администрация).
Когато говорим за уменията за управление на персонал, не можем да подминем
и въпроса за управление на персонала в държавната администрация, която е
един от най-големите работодатели в страната (към 80 000 заети). Под въпрос
е има ли добри практики на заетост в края на кариерата.
„Чисто теоретично не би следвало да има някакви проблеми, би следвало
възрастта да не участва във формиране на профила на човека,
професионалния му профил, но, разбира се, някакви скрити такива
тенденции, има. По принцип, хората след 50 години стават по-малко
мобилни. Те стават по-малко мобилни от гледна точка на работата.
Много преди това, много преди 50” (държавна администрация).
2.3.3. Няма адаптирани мерки за здраве при работа
Както показват отговорите на респондентите ни, в българските предприятия
няма адаптирани мерки за тази категория, но някои от предприятията имат
добри практики. Там, където са предвидени медицински прегледи, те се ползват
в по-голяма степен от възрастните работещи. Тъй като в България здравната
ситуация на хората над 50 години не е добра, може да се очаква, че това ще е
една много важна тема в контекста на удължаването на трудовия живот.
2.3.4. Липсата на мобилност като пречка…
В част от интервютата се засяга и темата за липсващата мобилност на хората
над 50 години.
„Така се оказва, още повече, че ние сме извън населено място, повъзрастните хора са по-резервирани да пътуват, въпреки че има
осигурен транспорт. Не им е много приятно. Дори, когато преместихме
завода преди две години, завода беше в гр. Х (от съображения за
анонимност не се посочва името), и открихме тук този нов завод,
обещахме на всички служители в този град, които са предимно повъзрастни хора, защото те са заварените служители от стария завод,
и им обещавахме, че ще бъде осигурено всичко, че те ще си запазят
работните места, и стресът им беше доста голям – да знаят, че ще
пътуват 40 минути с автобус, за да стигнат до работното място, след
като те цял живот са работили на 10 метра от вкъщи, айде не 10, 500
метра” (голяма компания).
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2.4. Липсващата гъвкавост
В заключение към тази част може да се откроят няколко важни извода,
свързани с наличието/липсата на гъвкавост на пазара на труда и в компаниите.
В България липсват достатъчно практики за гъвкавост в предприятията –
цифрова и функционална, вътрешна и външна, включително по отношение
на хората над 50 години (виж таблица 3). Тези изводи ще бъдат обвързани с
препоръки за адаптирането на добрите практики от CAWA и FILES.
Таблица 3: Гъвкавост на пазара на труда

Цифрова

Функционална

Вътрешна

Работа на непълен работен ден,
споразумения за гъвкаво работно
време, годишно усредняване на
работните часове, счетоводство на
работното време, работа от дома
и т.н.

Работа с всички заинтересовани
страни, мултиплициране на
уменията, обогатяване на работните
задачи, работа в екип, проектна
организация

Външна

Краткосрочни трудови договори,
самонаети, агенции за временен
труд, временни съкращения или
престоящи, сезонна работа и т.н.

Поддоставки, аутсорсинг,
независима дейност

Източник: адаптирано по Flecker and al (2007)

Обясненията защо няма достатъчно гъвкавост са свързани с няколко факта –
недостатъчни насърчителни мерки на пазара на труда, макар че напоследък има
стъпки в тази посока. Освен това няма достатъчно познаване и компетентност
за УЧР, особено в МСП – понякога гъвкавите форми не се използват, защото не
се познават.
Липса на достатъчно гъвкавост в българските предприятия
– цифрова и функционална, вътрешна и външна
Както вече стана дума, данните на национално ниво показват, че гъвкавостта в
България е недостатъчна:
„Ние показваме в последния анализ, по всички показатели показваме
някаква амбиция да ги достигаме всичките тези цели. На едно
единствено сме на последно място. На Лисабонска стратегия (б.р.) на
непълно работно време” (държавна администрация).
В същото време прегледът на законодателството показва, че съществуват
много възможности да се използват гъвкави форми:
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„Българският Кодекс на труда дава изключителни възможности. Той
има повече от дузина различни режими на работа, които могат да
бъдат адаптирани и към работниците, и към потребностите на самото
предприятие. Просто дава различни възможности по отношение на
гъвкавостта на работното време” (НПО).
Системата за ПОО не е адаптирана за хората над 50+ – няма добра
система за професионална ориентация, не са адаптирани обученията
за нуждите на тази възрастова категория, а освен това и държавните
образователни стандарти не са осъвременени…
 яма достатъчно компетентност за УЧР, особено в МСП – понякога
Н
гъвкавите форми не се използват, защото не се познават, включително
работата от дома, гъвкавото работно време, моделите на плавен
преход и т.н.
***
Обобщението на резултатите от проведеното изследване показва, че найсериозните проблеми са свързани с нагласите на работодателите, от една
страна, и на възрастните хора, от друга, както и с недостатъчно развитите
гъвкави практики, които могат да подобрят заетостта на хората над 50 години
и да улеснят преходите от трудов живот към пенсия.
3. Изводи и препоръки за преноса на добри практики
В рамките на проекта българските участници трябваше да направят анализ и да се
спрат на добри практики и подходи, разработени и прилагани от други партньори.
Така акцентът бе поставен върху практиките от проектите CAWA (информиране на
заинтересованите страни за демографската промяна; кодекс за добри практики за
заетост на хора на 50+)38 и FILES (обучение и устройване на работа).39
Интервюираните лица подчертават, че в България е необходимо да
се извършват действия в посока на тези практики, но споделят много
съображения за това какви са българските специфики (регионални пазари
на труда, нагласи на заинтересованите страни, характеристики на групата на
50+ на пазара на труда и т.н.).
Част от респондентите смятат, че практиката от CAWA е положителна, но
изказват определени препоръки за това как тя би била полезна в България:
38
39
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„А з, като цяло смятам, че това са много положителни практики, разбира
се. Защото в нашето общество липсва достатъчно информираност по
този въпрос и по много други… мисля, че в същата посока може да
се работи и с другата група по-възрастни служители и над 50, като се
информират работодателите. Но информирайки ги и аз, в ролята на
работодател, за мен би било по-важно да осъзная какви са ползите
за мен да назначавам такива служители. Тоест, това да е много
ясно дефинирано и същевременно ползите да са реални, измерими,
максимално улеснени от бюрократична гледна точка” (консултант).
Според респондентите ни в България съществуват такива регионални различия,
които правят националната комуникация много трудна – трябва тя да се
адаптира към ситуациите:
„Много трудно могат да се отделят като лента в цялата страна.
Навсякъде е много специфично. Един Чирпан е едно, а 30 км понататък, в Стара Загора, е друго. В София е едно, а на 40 км – в Перник
е различно. В София един човек, който се е пенсионирал като миньор
може би може да намери трудова реализация, или един човек, който е
50-годишен и е изгубил работата си, 50-годишен пак, може да намери
някаква реализация. В Перник по-скоро не може” (синдикат).
Що се отнася до Мярката за преквалификация от FILES, според много
респонденти тя също е полезна, но трябва да бъде адаптирана към българските
условия:
„А що се отнася до другата програма за преквалификация, аз по принцип
вярвам в ученето през целия живот и подпомагането на хората по
всякакъв начин те да усъвършенстват уменията, които имат или да
придобиват нови такива, които да ги правят по-адаптивни, особено
на пазара на труда. Но, пак казвам много зависи в каква насока се
провеждат тези обучения, защото те могат да засягат някакви полеки умения или нещо, което по-лесно може да се придобие като
познание или опит и пак няма да отговори на проблемите на пазара
на труда за липсата на тясна специализация, висока квалификация.
Лекомислено е да се предположи, че с един курс за преквалификация
човек може да е супер специалист в дадена сфера. Но определено
смятам, че за хората, които посещават подобни обучения, подобни
курсове, например компютърна грамотност, защото мисля, че това е
голям проблем за голяма част от по-възрастните, са много полезни,
чисто в личен план”.(консултанти)
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Фигура 15: Проблеми при заетостта на възрастните хора

Идеята е взаимствана от „The problem of the employment of older people : Czech Republic” Hana
Doleželová, Charles University, Prague

Заключенията от анализа за разпознаваемостта на демографската промяна и
за отношението на различните заинтересовани към нея страни, които накратко
са припомнени по-надолу, дават определени насоки за това как тези чужди
подходи могат да вдъхновят националните политики и практики.
❖❖ Проблемите, свързани със застаряването на населението и в частност
на работната сила, са известни на заинтересованите страни, но не
се коментират и анализират в подробности. Обръща се внимание на
застаряването на населението като тенденция, но практическите
предизвикателствата и последствията не се разпознават на практика
от всички. Необходимо е при планиране на конкретни мерки да се
изгради мащабна комуникационна стратегия, в която проблемите със
застаряването на населението да се илюстрират по сфери от обществения
живот – какво ще се промени и какво трябва да се направи в икономиката,
в социалната сфера, в политиката, кои са заинтересованите страни и
какви дейности извършват. Адресати на комуникационната стратегия
трябва да бъдат всички заинтересовани страни – работодателите,
специалистите по управление на персонала, хората на възраст на 50
и повече години, социалните партньори, държавните институции,
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❖❖

❖❖

❖❖

❖❖

❖❖

неправителствените организации, изследователски центрове и
експерти, журналисти…;
Сериозно предизвикателство за всички правителства след началото
на демократичните промени е липсата на ясна визия и стратегия за
развитието на икономиката на България (в различни документи се дава
различна тежест на индустрия, услуги, туризъм или земеделие, но липсва
цялостна визия за развитието на икономиката и работната сила). Тъй като
няма консенсус за приоритетните отрасли, които България ще се стреми
да развива и използва сравнителните си предимства, организациите на
работодателите, отделните работодатели, работниците не са склонни
да мислят за себе си и за обществото в дългосрочен план. Жизнените
стратегии на индивидите също не са дългосрочни, а по-скоро ден за
ден -„Това не се отнася до мен”, поради което проблемите, свързани
със застаряване на населението на страната, стават още по-далечни и
абстрактни за всички.
Ако необходимостта от специални мерки, инструменти и политики
на пазара на труда спрямо хората на възраст 50+ е очевидна, то на
практика се оказва, че тази група не е обект на специално наблюдение.
Липсва систематичен и подробен анализ на проблемите, с които тази
група хора (или по-скоро групи хора) се сблъсква на пазара на труда в
България. Например достъпните статистически данни, събирани от
НСИ или Агенцията по заетостта, не предлагат възможности за анализ
на групата 50+. Липсват и секторни или регионални сценарии. В тази
връзка препоръката ни ще е за засилване на аналитичния капацитет и на
прогнозирането на пазара на труда, включително по отношение на 50+;
В обществото преобладават по-скоро традиционните нагласи, свързани
с публичния образ на категорията 50+. Натъкваме се на следния парадокс
– социално желателно е да се пенсионираш – по-добре по-рано, след което
усилията се насочват да продължиш да работиш като пенсионер, тъй като
пенсиите не са големи. „Пенсионирането” се възприема по-скоро като
препятствие, свързано с много условия, които трябва да бъдат изпълнени.
В този смисъл комуникационните компании могат да се спират на успешни
практики на компании, професии, групи хора и т.н.;
При формулирането на мерки и политики към хората в края на кариерата
е от голямо значение да се гарантира добър баланс между обхвата и
таргетирането – на национално, регионално и местно равнище с оглед
на конкретните специфики и потребности. Необходимо е да се отдели
задълбочено внимание на изследване на нагласите на хората в края на
кариерата – техните опасения, възможности за адаптация и желания
във връзка със задържането им на пазара на труда.
Практиките в компаниите по отношение на тази група в повечето случаи
не са към задържането й на пазара на труда. Все пак се наблюдават
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примери на гъвкаво работно време, ротация на работното място, някакви
обучения. В този смисъл компаниите могат да бъдат окуражавани да
модернизират организацията на труда си на основана на гъвкавост и
сигурност, включително за групата на 50+ в рамките на подходящите
мерки и схеми на ОП „РЧР”;
❖❖ Въпросите за гъвкавостта и за пригодността за заетост не са свързани
с ориентацията на възрастните хора и с подходящите мерки за
квалификация и преквалификация, за да бъдат атрактивни за
работодателите;
❖❖ Социалният диалог и вслушването в „гласа” на работещите на всички нива
е важно за обсъждането и приемането на подобни мерки за гъвкавост,
обучение и т.н. и добрите практики в някои български компании
потвърждават това;
Така преносимостта на практиките от CAWA и FILES е възможна, но като обща
рамка и елементи, насочващи действията в България:
Някои от основните начини това да се случи са:
❖❖ Включването на проблематиката за демографската промяна и
повишаването на толерантността към тази възрастова група като един
от приоритетите в комуникационните стратегии и програми, свързани
с развитието на човешките ресурси в България. Необходима е по-добра
комуникация за мерките на национално ниво – за 50+ и за гъвкавостта
и гъвкавите решения в компаниите може да допринесе за промяна на
нагласите на заинтересованите страни;
❖❖ Необходимо е повишаване на информираността и знанията на
специалистите по УЧР и на социалните партньори, но и на трудовата
администрация за тази група хора и нейните потребности, подходи
за обучение и социално включване. Това може да стане на базата на
разпространение на добрите практики за гъвкавост, здраве, адаптиране
и т.н. и подкрепа на институционалния капацитет на тези заинтересовани
страни в рамките на директно предоставяне на средства за проекти по
структурните фондове, технически помощи и т.н.
❖❖ Нови политики и мерки на държавата за тази група могат да бъдат
насочени и към привличането на вниманието на фирмите чрез
адаптиране на съществуващи мерки по ОП „РЧР”, чрез национални
програми или разработката на нови мерки, за да се адресират проблемите
на хората в края на кариерата.
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Европейски социален фонд и България
Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден въз основа на Договора от
Рим през 1957 г. с цел подобряване на възможностите за намиране на работа
в Общността, чрез създаване на заетост и увеличаване на географската и
професионална мобилност на заетите. ЕСФ е основният финансов инструмент,
позволяващ на ЕС да изпълни целите на Европейската стратегия по заетостта
и спомага за икономическото и социално сближаване в ЕС като подкрепя
страните-членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна
трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на
конкурентоспособността и професионалната мобилност на заетите лица.
В периода 2007-2013 г. под цел „Сближаване” ЕСФ ще се фокусира върху следните
ключови сфери на интервенция:
❖❖ повишаване адаптивността на работниците и предприятията;
❖❖ насърчаване достъпа до заетост и устойчивото включване на пазара
на труда на търсещите работа и неактивните лица, преодоляване на
безработицата, удължаване на времето за трудова заетост и увеличаване
участието в пазара на труда;
❖❖ насърчаване на социалното включване чрез интегриране на
пазара на труда на хората в неравностойно положение и борба с
дискриминацията;
❖❖ подобряване на човешкия капитал (включително чрез провеждане
на реформи в образователните и обучителните системи, за да могат
получените знания и умения да отговарят в по-пълна степен на
изискванията на пазара на труда, повишаване участието в образование
и обучение, насърчаване на ученето през целия живот и развитие на
научните изследвания и иновации);
❖❖ насърчаване на партньорството за извършване на реформа в сферата на
заетостта и включването на пазара на труда;
❖❖ подобряване на институционалния капацитет и ефективност на
публичната администрация и обществените услуги на национално,
регионално и местно ниво, както и на социалните партньори и
неправителствените организации.
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Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически
документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани
от ЕСФ и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г.
и обхваща територията на цялата страна под цел „Сближаване”.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е част от Националната
стратегическа референтна рамка, която е водещият документ, на базата на
който България договаря усвояването на средствата от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007 – 2013 г. за съфинансиране на
ключови за развитието на страната сектори.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване
на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на
производителността, достъп до качествено образование и учене през целия
живот и засилване на социалното включване.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
❖❖ Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
❖❖ Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно
образование;
❖❖ Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на
социалната икономика.
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА
1 213 869 575 евро
(1 031 789 139 евро от ЕСФ и 182 080 436 евро национално съфинансиране)
ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
ПРИОРИТЕТНА ОС 1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ
И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАР НА ТРУДА, НАСЪРЧАВАЩ ВКЛЮЧВАНЕТО.
Цел: Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите
групи и неактивните лица на пазара на труда.
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Бюджет: 254 912 611 евро
Основни области на интервенция:
1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда
Подкрепата е насочена към: уязвими групи на пазара на труда (дълготрайно
безработни лица, безработни младежи, жени, отсъствали дълго време от работа,
поради майчинство, безработни лица над 50-годишна възраст, търсещи работа
пенсионери на възраст 50-64 години, безработни лица без образование, с ниска
степен на образование и без специалност и професия, лица, изтърпяващи
наказание лишаване от свобода, представители на уязвими етнически групи,
неактивни лица и търсещи работа лица.
1.2. Заетост чрез развитие на предприемачеството
Подкрепата е насочена към: търсещи работа лица и уязвими групи на пазара
на труда (вкл. уязвими етнически групи – роми и др.), желаещи да започнат
собствен бизнес лица.
ПРИОРИТЕТНА ОС 2: ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА
И АДАПТИВНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ
Цел: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила
и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите
цели на Лисабонската стратегия.
Бюджет: 218 496 523 евро
Основни области на интервенция:
2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица
Подкрепата е насочена към: заети лица, в т.ч. ръководен състав, самостоятелно
заети и наети лица
2.2. Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда
Подкрепата е насочена към: заети лица (ръководен състав, самостоятелно
заети и наети лица)
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2.3. Подобряване условията на труд на работното място
Подкрепата е насочена към: ръководен състав, работници и служители,
контролни органи по условия на труд и звена и служби, създадени в помощ на
работодателите.
ПРИОРИТЕТНА ОС 3: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И ОБУЧЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА
ТРУДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО
Цел: Повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени
услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни
и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието,
професионалното обучение и бизнеса.
Бюджет: 242 773 915 евро
Основни области на интервенция:
3.1. Подобряване качеството на услугите
в образованието и обучението
Подкрепата е насочена към: обучаеми и обучаващи, родители, изследователи,
служители в образователни и обучителни институции.
3.2. Модернизация на системата за образование и обучение
Подкрепата е насочена към: обучаеми и обучаващи, служители в образователни
и обучителни институции, работодатели.
3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование
и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
Подкрепата е насочена към: обучаеми, обучаващи, служители в образователни
и обучителни институции, изследователи, представители на академичната
общност.
ПРИОРИТЕТНА ОС 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА
ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Цел: По-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на
условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата
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за учене през целия живот.
Бюджет: 194 219 132 евро
Основни области на интервенция:
4.1. Достъп до образование и обучение на
групи в неравностойно положение
Подкрепата е насочена към: лица със специални образователни потребности,
представители на уязвими етнически групи – роми и др., сираци, имигранти,
деца в ранна детска възраст (3–6 години) и техните родители, отпаднали от
образователната система, учители, директори, педагогически съветници.
4.2. Децата и младежта в образованието и обществото
Подкрепата е насочена към: деца, ученици, студенти.
4.3. Развитие на системата за учене през целия живот
Подкрепата е насочена към: деца, ученици, студенти и възрастни.
ПРИОРИТЕТНА ОС 5. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И
НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА
Цел: Подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на
мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални
услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на
трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната
сила чрез по-добро здраве.
Бюджет: 169 941 740 евро
Основни области на интервенция:
5.1. Подкрепа на социалната икономика
Подкрепата е насочена към: хора с увреждания и други социално изключени
лица (лица на социално подпомагане, възрастни хора, представители на уязвими
малцинствени етнически групи, лица, напускащи специализирани институции
за предоставяне на социални услуги, лица, страдащи от различни зависимости,
бивши затворници и други), представители на различни общности, заети в
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социалните предприятия, кооперациите и специализираните предприятия за
хора с увреждания, други.
5.2. Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици
Подкрепата е насочена към: ползватели на социални услуги в специализираните
институции и в общността (деца и пълнолетни лица), хора с увреждания,
уязвими етнически групи (роми и др.), лица, които полагат грижи за зависими
членове на семейството, деца и семейства в риск (бедни семейства и др.), лица
на социално подпомагане, възрастни хора, лица, напускащи специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лица, страдащи от различни
зависимости, бивши затворници и други групи в риск от социално изключване.
5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве
Подкрепата е насочена към: население в активна трудоспособна възраст,
уязвими групи население (групи със специфичен риск за здравето, социално
изключени групи и общности, хора с увреждания, уязвими етнически групи –
роми и др.), население в отдалечени райони.
ПРИОРИТЕТНА ОС 6. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ
НА ПАЗАРА НА ТРУДА, СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ
Цел: Подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата
на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги.
Бюджет: 60 693 479 евро
Основни области на интервенция:
6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда
Подкрепата е насочена към: служители в институциите на пазара на труда
на национално и регионално равнище, контролни органи, институции и
организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията,
социално-икономически партньори
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6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално
включване и за предоставяне на здравни услуги
Подкрепата е насочена към: социални работници, работещи в сферата на
социалните услуги, медицински специалисти и специалисти по здравни грижи,
служители в публични институции (специализирани институции и услуги в
общността), ангажирани с процеса на предоставяне на социални и здравни
услуги, доставчици на социални и здравни услуги и техните служители.
ПРИОРИТЕТНА ОС 7. ТРАНСНАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Цел: Изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани
организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят
идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в
следните области: заетост, образование и обучение, социално включване,
административен капацитет, добро управление на проекти и програми.
Бюджет: 24 277 392 евро
Подкрепата е насочена към: членове на Комитет за наблюдение, лица,
работещи в държавни институции, Управляващ орган, Междинни звена,
социално-икономически партньори, неправителствени организации, общини,
социални предприятия, общностни центрове, представители на различни
общности, образователни, обучителни и научни институции, научни
организации, работодатели, браншови и секторни организации, и други.
ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ
❖❖ Равенство между половете и превенция на дискриминацията;
❖❖ Иновации и прилагане на политики (mainstreaming);
❖❖ Партньорство и овластяване (empowerment);
❖❖ Добро управление на програми и проекти;
❖❖ Устойчиво развитие.
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СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН
Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми”
София, 1051, ул. „Триадица” № 2, Тел.: 02/ 811 96 00, Факс:02/ 981 69 78
МЕЖДИННИ ЗВЕНА
Министерство на образованието, младежта и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни
програми”
София, 1000, Бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5 , ет 1, Тел.: 02/ 870 02 52,
Факс: 02/ 873 99 74
Агенция по заетостта
Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”
София,1000, Бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3, Тел.: 02/ 980 87 19, Факс:02/ 986 78 02
Агенция за социално подпомагане
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”:
София,1051, Ул. „Триадица” № 2, Тел.: 02/ 935 05 65, Факс: 02/ 986 11 98

94

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Великобритания
Уъркинг Лайвс Рисърч Институт, Университет Лондон Метрополитън - Лондон(WLRI),
Агенция за развитие на източна Англия (EEDA), С грижа за възрастните

Проф. Стив Джефрис, Директор
WLRI, на Междинната
конференция по проекта ESF6CIA,
Лондон 11 Юни 2009,
в Дамската библиотека,
Университет Лондон
Метрополитън, Великобритания

Анет Торп, Директор Регионално
сътрудничество,
Източна Англия, на Междинната
конференция по проекта ESF6CIA,
Лондон 11 Юни 2009,в Дамската
библиотека, Университет Лондон
Метрополитън, Великобритания

Панелна дискусия и презентации на
изследване на различни компании:
ВТ, Аднамс & Обсидиан консултинг,
Междинна конференция по
проекта ESF6CIA, Лондон 11 Юни
2009,в Дамската библиотека,
Университет Лондон Метрополитън,
Великобритания

Лектор: Майкъл Ладд, Директор на Човешки ресурси,
Аднамс, Саутуолд на Междинната конференция по
проекта ESF6CIA, Лондон 11 Юни 2009,
в Дамската библиотека, Университет Лондон
Метрополитън, Великобритания

Човек от публиката: Д-р Мат Флин, Университетът в
Мидълесекс, Лондон, на Междинната конференция
по проекта ESF6CIA, Лондон 11 Юни 2009,
в Дамската библиотека, Университет Лондон
Метрополитън, Великобритания

Лектор: от Обсидиан Консултинг, наградени от
BITC за 2009г., Междинна конференция по проекта
ESF6CIA, Лондон 11 Юни 2009,в Дамската библиотека,
Университет Лондон Метрополитън, Великобритания

Майкъл Ладд, Директор на Човешки ресурси,
Аднамс, Саутуолд , изследване на случаи, посещение
в компания като част от втория информационен
семинар в Аднамс Бревери в Саутуолд, Съфолк,
Великобритания на 21 Януари 2010

Домакини и гости: /от ляво на дясно/ Д-р Васил
Киров (България), Д-р Андриа Винкелман-Глид
(Великобритания), Андреа Сикер(Германия),Фей-Ни
Тули (Великобритания), Шармен Шлейхер(Германия),
Луиз Хобс (Великобритания) по време на посещение
в компания като част от втория информационен
семинар в Аднамс Бревери в Саутуолд, Съфолк,
Великобритания на 21 Януари 2010

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Испания

На работа в железарията,
Общински съвет на Росес, Испания

Помощник продавач на работа,
Общински съвет на Росес, Испания

На тематичния семинар,
Общински съвет на Росес, Испания

Талант 50+. От птичи поглед,
Общински съвет на Росес, Испания

При бръснаря.
Общински съвет на Росес, Испания

Входът на Театъра в Росес,
Общински съвет на Росес, Испания

Представяне на резултати от проучването,
Общински съвет на Росес, Испания

Лекция за добрите практики,
Общински съвет на Росес, Испания

Обща снимка след семинара за добри практики, в Росес, общински съвет на Росес, Испания

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Германия
Aufbauwerk Регион Лайпциг /Германия

На снимката – проф. Анна Тоци от университетът в
Лакуила изпробва тестът за издръжливост, който бе
разработен в резултат на проекта FIT 4 WORK.
Способността за концентрация се определя,
когато човекът се опитва да спре въртящ се кръг в
точно определена позиция.

Дагмар Майснер - Пьотиг (EVAA e. V.) обяснява на
италианските гости как работи тестът за
издръжливост.

Заинтересованите страни от Лайпциг обясняват на
гостите от регион Абруцо своите добри практики при
насърчаване на заетостта и адаптивността на уязвими групи работници.

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Италия
Университетът в Лакуила и Регион Абруцо

В офиса: По-добре ли е компютър
вместо хартия?
Университетът в Лакуила

Инсталирана е електронна
апаратура. Възрастният
работник гледа към нея и към
младия работник, който умело я
управлява.

Старият златар предава своето
изкуство на младия чирак. Не е
лесно да се учи занаят. Златарско
ателие, Лакуила

Италианска секция на Съвета на
европейските общини и региони
(AICCRE)

Проф. Галиано Коко и проф.
Франческо Де Лука
Тематичен семинар ESF6CIA – 26
-27 Януари 2010, Провинция
Терамо – Аудиовизуална зала към
общинската библиотека
“Мелкиоре Делфико

Открива член на съвета на Aiccre
Тематичен семинар ESF6CIA – 26 -27
Януари 2010, провинция Терамо –
Аудиовизуална зала към общинската
библиотека “Мелкиоре Делфико ”

Информационен семинар в
Л’Акила. Участват възрастни и
млади работници. Конферентна
зала - университетът в Лакуила.

Възрастният работник познава
всеки детайл на своето
производство. Заедно, възрастният
и младият могат да работят подобре. Италпрес, Лакуила.

Премахване на бариери и
дискриминация, справяне с
възрастови предрасъдъци. Старите
и младите работници са обучени
според новата концепция за
застаряване на населението.
Таумат –Атесса (Чиети)

Опитът и младежкият
ентусиазъм, добре комбинирани
- водят до промяна. Болницата в
Лакуила.

Г-жа Мария Де Панфилис
(регион Абруцо) Тематичен семинар
ESF6CIA – 26 -27 Януари 2010,
провинция Терамо – Аудиовизуална
зала към общинската библиотека
“Мелкиоре Делфико

Откриването: Ева Гуардиани, Съветник по
труда и обучението, Емануел Фарнетани,
Генерален Директор на AICCRE, Давид
Ди Джиачинто, Съветник по Бюджета и
планирането на провинция Терамо
Тем. семинар ESF6CIA – 26 -27.01. 2010,
провинция Терамо – Аудиовизуална зала
към общинската библиотека
“Мелкиоре Делфико

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Унгария
„Развитие на Южен-Трансданубийски Регион” ООД

Въведение в Белгийските добри практики
Втори информационен семинар в Печ, Унгария
09/04/2009
От дясно на ляво: Елке Шелекенс (RESOC
Мехелен, Белгия), Мариан Пести,преводач

Дискусия за Белгийските добри практики
Втори информационен семинар в Печ, Унгария
09/04/2009
От дясно на ляво: Елке Шелекенс (RESOC
Мехелен, Белгия), Матие Биллен
(RESOCМехелен,Белгия),Диана Поор
(DDRF Zrt.,Печ, Унгария)

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Гърция

Фонд за регионално развитие на Западна Гърция (RDF—RWG)

Тематичен семинар „Капитализиране на демографската промяна” Капитализиране на иновативните подходи
по отношение на демографската промяна”, 18 & 19 Януари 2010, “ПОЛИТИА”, Патрас.
От дясно на ляво:
Анастасиос Апостолопулос, Генерален секретар на Регион Западна Гърция (RDF-RWG), Стефанос Мичос, Фонд
за регионално развитие на регион Западна Гърция, отговорен за прилагане на добрите практики от ESF6CIA
(FILES),
Константинос Василакопулос, представител на управляващия орган /RWG – координатор на проекта ESF6CIA
Гликерия Катлфори,представител на управляващия орган /RWG – бивш координатор на ESF6CIA
Мария Мичопулу, отговаряща за добрите практики (FILES)

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

Белгия
RESOC Мехелен, Белгия

Посещение в компания Маркет Гардън
от VDAB съветници по пазар на труда

Посещение в компания Строителна фирма
Вилемен Дженерал Конструктор NV
от VDAB съветници по пазар на труда

Посещение в компания – Зелен Търг на
Mechlin’ Sint-Katelijne Waver от VDAB съветници
по пазар на труда

Информационен семинар 26 Март 2009,
Мехелен. От ляво на дясно: д-р Андриа
Винкелман-Глийд (WLRI) , Елке Шелекенс
(RESOC), д-р Лиеве Делатоуер (Фламандското
правителство), Проф. Рита Ронконе, Факултет по
Психология, университетът в Лакуила

Действия за регионално развитие, от ляво на дясно:
Люк Ван ден Бранде (президент на комитетът на
регионите на Европейския Съюз),
Херман Хереманс (Председател на SERR Мехелен),
Коен хелсен (Председател на ERSV Антверпен),
Каролин Генец (Председател на RESOC Мехелен),
Стивън Дебо (бивш координатор на RESOC Мехелен),
Уили Ивенс (бивш директор на Търговската Камара в
Мехелен)

Посещение в компания – Зелен Търг на
Mechlin’ Sint-Katelijne Waver от VDAB съветници по
пазар на труда

ESF6CIA ФОТОИЗЛОЖБА

България
Институт по социология, БАН, София, България

Лиляна Илкова - надомна
работа, 63 години,
пенсионер, живее
и работи в София
Фотограф: Радич Банев

Никола Николов - сарач,
68 години, пенсионер,
работи в Бистрица,
София.
Фотограф: Радич Банев

Бойко Фъртунков
- дърворезбар, 64
годишен, пенсионер,
живее и работи в София.
Фотограф: Радич Банев

Информационен семинар “ Капитализиране
на иновативните подходи по отношение на
демографската промяна”, 20 Февруари 2009, София,
България. ( На първия ред: чл. кор. Атанас Атанасов
– зам.- председател на БАН, д-р Васил Киров ръководител на проекта, Васил Асенов, партньор по
проекта от МТСП)

Ковачът Марин Маринов,
село Черни Осъм.
Фотограф: Петко Канъков

Борис Кючуков, Скулптор, 82
годишен, прави скулптури от
дървени корени.
Фотограф: Ваня Абаджиева Бушел

Пенсионирана жена
работи в текстилна
фабрика ХОПРОМ - ГО
ЕООД в село Мировяне
близо до София.
Фотограф: Радич Банев

Д-р Андриа
Вилкенман Глийд на
Информационния
семинар “
Капитализиране
на иновативните
подходи по отношение
на демографската
промяна”,”, 20 февруари
2009, София, България

В завода за тръби, Враца.
Фотограф: Кремена Пашова

ПолЕзНИ АдрЕСИ

Европейски социален фонд:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_bg.htm
Програма InterReg IVc http://www.interreg4c.net/
Програма Progress http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327
Структурни фондове на ЕС http://www.eufunds.bg/?cat=63
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
http://www.ophrd.government.bg/
Агенция по заетостта - http://www.az.government.bg/
Проект ESF6CIA http://www.esf6cia.eu/
Проект Fit for Work http://www.fit4work-project.org/
Проект FILES http://www.ptapde.gr/projects/files
Проект WISE http://www.ptapde.gr/projects/wise
Проект OWL http://www.owlproject.net/
Платформа на възрастните хора в Европа (AGE Platform Europe)
http://www.age-platform.eu/en

РЕПУБЛИКА БЪГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

